
(Ὡοοσὶς 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊία] ΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδ΄ ννὰξ ργθϑουνθα [ῸΓ σθηθγδίοη5 Οἡ ΠΠΌΓΑΓῪ 506 νθ5 ὈΘΙΌΓΘ 11 ννὰ5 σΓ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙ6 ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶῖκα {Π6 ννοῦἹα᾽ 5 θΟΟΚΒ αἸΒοονθΎα]6 ΟΠ]]Π6. 

1 Πᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟΥ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΘΧΡΙΓΟ δηα {ῃ6 ὈΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴη6 ραΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδίη ὈΟΟΚ 15 οη6 [πδ΄ ννὰβ πθνϑὺ β]6οἱ 

ἴο ΘΟρυτρΡἢΐ ΟΥν ΠΟ86 ΙΘρα] σορυτγιρῇῃΐ (θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ ΠοίΠου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΠΟ ἀοΠΊΔΙη ΠΠΔΥῪ νΔΙΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σου ηΐγν. ΡΌΌΠῸΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚ5 

ΔΓΘ ΟἿΓ σαΐθνναυϑβ ἴο {Π6 ραϑῖ, ΓΟρΡΓ ϑθ πΠΠηρ ἃ νν θα] ἢ ΟἹ ΠΙβίογυ, οὐ] γ᾽ ἃηΠα Κηοννίθαρο {Πδ{᾿8 οἴη αἸΠΟᾺ]0 ἴο αἸΒΟΟνοΊ. 

ΜᾶῖΚβ5, ποίδιοηβ ΔΠη6 ΟΙΠΘΙ ΠΥΡΊ ΠΔ411ἃ ρΓΘδθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊΠΔ] νΟΪΠΠη6. ΝΝ11}] ἈΡΡΘΑΓ 1η {Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΟΥ οἵὁὨ [Π15 ὈΟΟΚ᾽ 5 Ιοηρ ἸΟυΓΠΘΥ [ΠΤῸΠῚ 1Π 6 

ΡΕΌΙΠΒΠΟΓ ἴο ἃ ΠΌΓΑΓῪ Πα ΠΉΔΙΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊδεαρο σι! 611η65 

ΟΟΟΡΊΘ 15 ρου ἴο ρδιηθΎ ννΠΠ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡῚΠ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀμ Δ1η Πηδίθγι 15 ἃΠα πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ51016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ]η ὈΟΟΚΒ5 ὈΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃΠα ννῈ ἃ΄6 ΠΊΘΓΟΙΥ {Π61Γ Ουδίοα!Δη5. ΝΟνουῃθ 655, [Π15 ννοΥΚ 15 ΟΧΡΘΉΒΙνΘ, 50 1 ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ ΡΓονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΟνθηΐ αῦιιϑα ΟὟ ΘΟΠΊΠΊΘΙΓΟΙΔΙ] ρΔΓ165, ΙΠΟ] πα 1ηρ Ρ]ΔοΙηρ (ΘΟ ΠΠ108] ΓΟΘΠΠΟΈΠΟης Οἡ Δυϊοπηδίθα 4ιογυιηρ. 

ννὲ αἶβοὸο δ8Κ (Παΐ γου: 

ἜΞΜακΚο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ 1Π6 Πἰ|65 ΝΥ ἀδϑιρηθα αοορῖθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηΠα ννα γοααθϑβί {Παΐ νοῦ 156 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΓΒΟΊΔΙ, ΠΟΠ-ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙ ἃ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μογχαῖπ ΠῸπι αμϊοπιαΐοα σμογγίπρ )ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: ΠΠπγοῦ ἃΓῸ σοΠηΘΠΟΙ Πρ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ ΓΔΟίοΓ ΓΘΟΟΡΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 νν ΠΟΙ ἀοοθ85 ἴ0 ἃ ἰγρα διηοιηΐ οἵἉ ἰΘχί 15 ΠΘΙΡ΄α], ρΙΘαβο οοηίδοΐ τι5. 6 θποοιγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1Ο ἀΟΠΊΔΙη Πηδίοτ! 415 ΤΟΥ [Π656 ρα ΓΡΟΘ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 4016 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαῖπ αΠτιροη ΓΘ ΘΟΟρΊ]Θ “ν δίθυ γ᾽ γοιῦ 566 οἡ θοῇ ἢ]6 15 ΘΘ5 6 η[184] [ΟΥΓ ΠΟΙ] Πρ ρΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δπηα ΠοΙρίηρ [Ποῖ ΠηᾺ 

ΔαΘΠΠΟΠΔ] πηδίθτ! 15 [ἢγουσῇ οορ!α ΒΟΟΚ δράίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ Γοπηονο 11. 

ἙΞΚΟΡΡ [1 ἰοραίΐ ΝΝ μαΐθνϑι γουτγ τ156. ΓΕΠΊΘΙ ΕΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῈ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ {Παΐ ναί γοῦ ἀγα ἀοίηρ 15 Ιασαὶ. [)ο ποΐ ἀβϑῦμηθδ {Παΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 ννῈ ὈθΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 τη [Π6 ΡΌΌΠ1Ο ἀΟΙΊΔ1Πη ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Ππη1164 δίαϊθ5, [η΄ [Π6 ννουῖκ 15 α5δο 1η 1πΠ6 ρᾳΌΠ1Ο ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΓ65. ΝΥ ΠΘΙΠΟΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 511] 1ὴ σορυγιρηΐ νὰ Π165 ΠΠῸΠῚ σΟὈΠΙΓΥ ἴο σΟμΠΙΓΥ, ἀηα ννα οδη ἵ ΟΥ̓ΟΙ συμαᾶηοθ οἡ νν ΠΟΙ ΠΟΥ ΔηΥ ΘΡΘΟΙῆΟ τι56 οἵ 

ΔΠΥ 5ΡΘΟΙῆο ὈΟΟΚ 15 ΔΙ] οννοα. Ρίθαβθ (ὁ ποΐ Ἀ55Π16 {πδ΄ ἃ ὈΟΟΚ᾽ 5 ρρθάδηοθ ᾿η ΟΟορίθ ΒΟΟΙΚς ϑθδγοῇ Πηθδη5 11 σδη Ὀδ6 1566 1ὴ ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΓ 

Δηγνν Ποῖ 1η 1η6 ννου]α. (οργυτρῆϊ Προ Πηθηΐ ΠΠΔ01ΠΠ }ὺ} σδη Ὀ6 4116 βθνοῖθ. 

Αβοιυΐ ΟοορΊο ΒοοΙς ϑθγο ἢ 

(σοορ θ᾽ 5 ΠΊΙ55ΙΟΉ 15 ἴ0 ΟΥΡΔΠ1ΖΘΟ [ῃΠ6 ννου]α᾽ 5 ΤΠ] ΤΙ ΔΙΊΟη ἃ Πα ἴο ΠΊΔΙζΘ 11 ὈΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠ6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δϑδίοῃ Π6Ιρ5 γαῖα 

αἸβοονοῦ (Π6 ννου ] Δ᾽ 5 θΟΟΚ5 νΏ116 ΠΟΘΙΡΙηρ Δ ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5Π ΘΓ Γθᾶοῇ ἤθνν Δα ΊΙθηοθ5. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοσυρῇ της [ὰ]] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

αἰ ΠΕΡ: 5 ὍΟΙ ΒΞ. ὅοδαῖ.. δσήι 
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ΟΥ̓ΟΤ δ. 

Ῥμοδϊ Β10]. 239 Ρ. 318" Βοικκοσ. ᾿“νεγνώσϑησαν 
ἐκ τῆς ΠΡΟΚΜΟΎΙ χρηστομαϑείας γραμματικῆς ἐκλο- 
γαί. ἔστι δὲ τὸ βιβλέον εἰς δ΄ διῃρημένον λόγους ... 
ΝΕ ΞΕ (Εχ Ηὔχο 1.) ν. 819", 17 58α4ᾳ.: γεγόνασι δὲ 
τοῦ ἔπους ποιηταὶ κράτιστοι μὲν Ὅμηρος, Ἡσίοδος, 
Πείσανδρος, Πανύασις, ᾿Δντέμαχος. διέρχεται δὲ τού- 
τῶν, ὡς οἷόν τε, καὶ γένος καὶ πατρίδας καί τινας 
ἐπὶ μέρους πράξεις. διαλαμβάνει δὲ καὶ περὶ τοῦ λε- 
γομένου ἐπικοῦ κύκλου, ὃς ἄρχεται μὲν ἐκ τῆς 
Οὐρανοῦ καὶ Γῆς μυϑολογουμένης μίξεως, ἐξ ἧς αὖ- 
τοὶ ἢ καὶ τρεῖς παῖδας ἑἕκατοντάχειρας καὶ τρεῖς γεν- 
νῶσι Κύκλωπας" διαπορεύεται δὲ τά τε ἄλλως περὶ 

ϑεῶν τοῖς “Ἕλλησι μυϑολογούμενα, καὶ εἴ πού τι καὶ 
πρὸς ἱστορίαν ἐξαληϑίζεται᾽ καὶ περατοῦται ὃ ἐπικὸς 
κύκλος, ἐκ διαφόρων ποιητῶν συμπληρούμενος, μέχρι 
τῆς ἀποβάσεως Ὀδυσσέως τῆς εἰς ᾿Ιθάκην, ἐν ἣ καὶ 

ὑπὸ τοῦ παιδὸς Τηλεγόνου ἀγνοοῦντος χτείνεται. λέ- 
γει δὲ ὡς τοῦ ἐπικοῦ κύκλου τὰ ποιήματα διασώξεται 
καὶ σπουδάξεται τοῖς πολλοῖς οὐχ οὕτω διὰ τὴν ἀρε- 
τὴν ὡς διὰ τὴν ἀκολουϑίαν τῶν ἐν αὐτῷ πραγμάτων. 
λέγει δὲ καὶ τὰ ὀνόματα καὶ τὰς πατρίδας τῶν πρα- 

1) 8190 Ηογηθ; αὐτῷ οοἀᾶ. 
Ἑνίσο. ατσ. Ἐσδαρσιηθηία, 1. 1 



2 ΟΥὙΟΙΌΞ. 

γματευσαμένων τὸν ἐπικὸν κύκλον. λέγει δὲ καὶ περί 
τινων Κυπρέων ποιημάτων, καὶ ὡς οἵ μὲν ταῦτα. 
εἰς Στασῖνον ἀναφέρουσι Κύπριον, οἵ δὲ ἩΗγησῖνον ἢ 
τὸν Σαλαμίνιον αὐτοῖς ἐπιγράφουσιν, οἵ δὲ Ὅμηρον" 
δοῦναι δὲ ὑπὲρ τῆς ϑυγατρὸς Στασίνῳ. καὶ διὰ τὴν 
αὐτοῦ πατρίδα Κύπρια τὸν πόνον ἐπικληϑῆναι. αλλ' 
οὐ τίϑετωαι [ὁ συγγραφεὺς] ) ταύτῃ τῇ. αἰτία" μηδὲ γὰρ 
Κύπρια προπαροξυτόνως ἐπιγράφεσϑαι τὰ ποιήματα. 

Ἐχ Ῥμοῖδο Βαυχϊαπὺ Εἴγτα. Μ. ρ. 827, 839 Βπβαα. οὗ 
ἈΒΟΏγτητΒ Βυζϑηίπυβ δρυαᾶ Οτασλοσ. ἀπϑοᾶ, αν. θχοι. Π]|. 
Ρ. 189. ΟἿ 5080]. Βα811 ἴπὰ ατοροσ. Να. ἂρ. 'αἰϑῖ. ἴῃ. 
δᾶ. ν. ἐγκύκλιον (Α. δάμη ἴῃ Μίρη. Ῥαίγο]. ασαθο. ΧΧΧΥΙ 
». 9145). 

Ῥχοοὶὰβ ἰπ ΟὨγοβίοια. [Ὁοᾶ. Μαγο. 484 10]. 1: Γέ- 

γραφε δὲ (Πομιοτυβ) ποιήσεις δύο, Ἰλιάδα καὶ Ὀδύσ- 
σειαν,. ἣν Ξένων καὶ ᾿Ελλάνικος ἀφαιροῦνται αὐτοῦ. 
οὗ μέντοι γε ἀρχαῖοι καὶ τὸν κύκλον ἀναφέρουσιν 
εἰς αὐτόν. προστιϑέασι δὲ αὐτῷ καὶ παίγνιά τινα, 
Μαργίτην, βατραχομαχίαν δ ἢ μυομαχίαν 2), ἑπτάπεκτον 
αἷγαθ), Κέρκωπας καινούς). 

ϑυϊᾶ, ν. Ὅμηρος [Π| 1 ν». 1096 ΒοχηἈ.7]: ᾿δναφέρε- 
ται δὲ εἰς αὐτὸν καὶ ἄλλα τινὰ ποιήματα ᾿Δμαζονία, 
᾿Ιλιὰς μικρά, Νόστοι, ᾿Ἐπικιχλίδες, ᾿Ηϑιέπακτος, ἥτοι 
Ιαμβοι, ἹΜυοβατραχομαχία, ᾿Αραχνομαχία, Γερανομαχία, 

εραμίς, ᾿Δἀμφιαράου ἐξέλασις, Παίγνια, Οἰχαλίας ἄλω- 
σις, ᾿ΕἘπιϑαλάμια, Κύκλος, Ὕμνοι, Κύπρια. 

1) 516 οοἀἂά. 4 ἂρ. Β6ΚΚ. (4 -όΈ Ματζο. 460, ὦ --- Ηδυ]. 
8692); ᾿Ηγήσιον ναὰϊρ.; ᾿Ηγησέαν ϑγΥ10. ὁΣ Αἰμοπαθο ΧΥ͂ Ρ. 682. 

Ὁ συγγραφεὺς οἵα. 4. 8) βατραχομνομαχίαν Ὀϊπά. (βξ680]. 
Βα 11.) οατα ΑἸ]αίο. 4) μυοβατφαχομαχίαν πᾶ. 656) ἐντεπάκ- 
ξιον" αἶγα οοἄ., οοττοχὶῦ ΑἸ]α 8, 1181 αυοα ΗθΒγοΟΙΐ ρΊοΒβδ, 
αἰβοθρίυβ ἑπταπέκτιον Ββοιϊρεῖξ. 6) καινούς Ὀἰϊπᾶ. γτὸ κενούς. 



. ΟΥο 5. 3 

Ῥγοοΐαβ Γένος Ἡσιόδου (Οαἰκίοτά Ῥοείδα ταΐπη. Οττ. 
ΠῚ ". 7 [8 1μ08.}: συνεγράψατο δὲ ὃ τοιοῦτος ἩΗησέοδος 
βέβλους ἐχκαίδεκα, Ὅμηρος δὲ ὃ παλαιὸς ιγ΄. 

908. ῬΒΠοροπαβ δὰ Αὐϑίου. ἂθ ϑορϊϑβὲ. δἱϑποὶ. 1. 

10. 2 (Ποσυτα ἱπβρίοοσθ ποὰ 11οπ|}): ἔστε δὲ καὶ ἄλλο τι 
Κύκλος ἰδίως ὀνομαζόμενον. ὃ ποίημα τινὲς μὲν εἰς 

ἑτέρους, τινὲς δὲ εἰς Ὅμηρον ἀναφέρουσιν. 
ΌΙΘτα. ΑἸοχ. βέγοτηα. 1 Ρ. 144 835}]0. 898 Ροϊξ, Καὶ 

ταῦτα μὲν προήχϑημεν εἰπεῖν, ὅτι μάλιστα ἐν τοῖς 
πάνυ παλαιοῖς τοὺς τοῦ κύχλου ποιητὰς τιϑέασιν. 

5680]. δὰ ΟἹθιι. Αἴοχ. Ῥχοίγυ. Π, 80. ρ. 26 Ῥοΐξ. 

(γο]. ΤΥ Ρ. 104 ΚΙοίχ.) Κύπρια ποιήματά εἰσι τὰ τοῦ 
κύκλου" περιέχει δὲ΄ ἁρπαγὴν Ἑλένης" ὁ δὲ ποιητὴς 
αὐτῶν ἄδηλος" εἷς γάρ ἐστι τῶν κυχλικῶν᾽ κυχλικοὶ δὲ 
καλοῦνται ποιηταὶ οἵ τὰ κύκλῳ τῆς Ἰλιάδος ἢ τὰ πρῶτα ἢ 
τὰ μεταγενέστερα ἐξ αὐτῶν τῶν Ὁμηρικῶν συγγράψαντες. 

Αἴμοη. ΥΠ ρ. 271 Ἐ: Ἔχαιρε δ᾽ ὃ Σοφοκλῆς τῷ 

ἐπικῷ κύκλῳ, ὡς καὶ ὅλα δράματα ποιῆσαι κατακο- 
λουϑῶν τῇ ἐν τούτῳ μυϑοποιίᾳ. 
. ΤΆΌυ]α απ8ὸ νοσδίυσ ΠΙδοα [ΟὐΥΡῸΒ [π8ογν. ατ. 6128 

---- ΜΉ]1η 4}! ταγίμῃ. Τ40. ΟἹ, -- α ΜΆ]16Υ ἀ6 ογοϊο αὙδθοοσυσα 

δρίοο, {8}. τξβξ. Ο. ὅδμμ ἴπ ΕΌΧΟ απὶ ᾿πΒΟΥΙ ΙΓ  ΟὙΙΘΟΒΊΒΟΙΘ 

ΒΙΔοσΟΒσοπί κου" ΤᾺΡ. 17] Ἰλέου πέρσις κατὰ Στησί- 
χορον. Ἰλιὰς κατὰ Ὅμηρον. «Αἰϑιοπὶς κατὰ ᾿Δρκχτῖνον 

τὸν Μιλήσιον. ᾿Ἰλιὰς ἡ μικρὰ λεγομένη κατὰ Δέσχην 
Πυρραῖον. 

ΤάΡα]α ἀρ. σάμη. 1. 1, Ταῦ. Π, Β. (οἴ, ». 4.) Ἰλιάδα 
καὶ ὈἸ]δύσσειαν ῥαψῳδιῶν μή. Ἰλίου πέρσεν... .. 

Ῥχαρταθαύθια ἰδθυϊαθ Οἷα ταδὶ Βοσχρίδηὶ (Ὡπμο 

Ν68Ρ011..) ἂρ. Ἠθοσθῃ.0 ΒΒ: οί, Εὐῤογαίασαθ δχίϊβαπθ 
1 
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γούοσγαμπι ἔδβο, [Υ͂. . (αοὐἱ. 1788) ΟοΥρ. Τοϑοσ, αν. 6129. 
σαμη. 1, 1. Ταῦ. ΥἹ. ΚΆ, οὗ, νυ. 70 5α. 

[4ϑηνᾶς δὲ φευγούσης τὸν] ἢ) 

.ϑαὺὸ  Ἤφαιστον καὶ μὴ προσδ[εξα]}") 
͵υου μένης τὸ λέχος. τῆς γον[ῆ]ς 

ον τατῶ ἐπὶ τὴν γῆν πεσούσης «ἐπὶ 
. νονεν “ς΄ - 

τὴν᾽ γεννᾶται ὁ ᾿Ερικχόνιος. 
..ἀνον ΜῊΝ ᾽ » 4 
.ὥρανπε πρὸ τῆς ἔριδος Αϑηνᾶς πρὸς 

“εν ἜΥξρ0 Ποσειδῶνα πρόκειται τάδε. 
οὐ νδεμ ΝΕ 

. μαχίας, οὐχ ἣν Τέλεσις ὃ Μηϑυμναῖος Φ... 
. ἔπεσιν καὶ “αναΐδας ςφ' ἐπῶν καὶ τὸν... 

..«ν Οἰδιπόδειαν τὴν ὑπὸ Κιναέίϑωνος τοῦ... 
πὲς ἐπῶν οὖσαν ςχ'΄ ὑποϑήσομεν Θηβαΐδα... 

ΕΝ . τὸν (Ὁ) Μιλήσιον λέγουσιν, ἐπῶν ὄντα ὃφ'... 
. πϑ δύ ταύτῃ δὲ... 

ὃν. .υ-..32) αον... 

ΒΌΡβιαϊα: Ὑ ΘΙΟΙΚΟΥ ΌΟΣ ΘΡΙΒοῦΘ Ογοὶὰβ ΟΟΘΥ ἀ16 
Ἡοπιθυῖβομθη Ὀιομίθσ ἡ. 2 γ0}]. Βομη. 1888. (1865.) 1849. 
(Ἐταρταθαία ΟΥΟ]1 ᾿ἱπγθῖθ8 Κο]. ΠῚ Ὁ. 498---560)) --- ΜΆΠΙΟΣ 
Πὸ ογοὶο αἀσδθοοζύσῃ ϑρίθο οὐ ροθίβ οὐοἹοἱβ ΒΟΥ ΡΒ1Ὁ ΘΟΓΌΙΩ 
ἔγαρταθηία οΟἸ]οσὶὺ οὗ ἱπίθυρσϑίδίυβ οϑὺ Ο. α. Μ. 1.08. 1829. 
-- δηρθ οὕδρθον αἴθ ΚΥκΠβοῦθη ΤΙΟΒίΘΥ απα ἀρῶ 50- 
ϑομπαπηΐθῃ θρίβομθη Κυκὶυβ ἄθν Οὐ θομοη" (Μαροπὺ. 1887). 
-- ΘᾶΡρπου πὰ Ηοχμουὶ οᾶ. Ῥαγιβίθηβὶ (Ποσηθυὶ σδΥΤ,ἶ 8. 
οὐ ΟΥ̓ΟΙῚ ΘΡΙΟΣ τϑ]]αυϊδο Ῥατῖβ. 1887 οαϊοσο Αὐρῦυ. ΕἸ ττα. 
Ὀιαοῦ), --- Ὀαπέχου., 19 Εσδρταθηΐθ ἀθὺ θρίβομθῃ Ῥοθβὶθ 

1) Βαρρ!ὶονὺ Ὑ 6] Κου. Ογο]. Ἐρ. 1. ρ. 86. 8) Τϊζέοσαθ 
αὐΐρὺβ υ ἱποϊυαάϊίαν Ἰοϑρὶ ποπ Ῥοθδϑαρύ. 



ἨΒΟΘΟΝΊΙΑ. τ 

(ον ατίθομθη ὉΪ8 σὰν Ζοὶὺ ΑἸοχδηᾶθυ᾽β ἀθ8 ἀτόββοη" (6ο- 
Ἰοπ. 1840). ϑαρρϊοταθαίαχα οἃ. 1841. 

ΤΗΒΟΘΟΝΙΑ. 

ΤΕΘοΟβΟ 8 Ὀυϊπιατα ἰθηπῖ886 Ἰοσῦχα υἱἀοίαγ. ΟἿ, Ῥμοί. 

Ρ. 3195" ΒοΚΙ.: διαλαμβάνει δὲ καὶ περὶ τοῦ λεγομένου 
ἐπικοῦ κύκλον, ὃς ἄρχεται μὲν ἐκ τῆς Οὐρανοῦ καὶ Γῆς 
μυϑολογουμένης μέξεως, ἐξ ἧς αὐτοὶ καὶ τρεῖς παῖδας 
ἑκατοντάχειρας καὶ τρεῖς γεννῶσι Κύκλωπας ἢ 60]]. 
Ἀρο]]οάογ. 1, 1, 1 β8ᾳβ. Οὐρανὸς πρῶτος τοῦ παντὸς 
ἐδυνάστευσε κόσμου, γήμας δὲ Γῆν ἐτέκνωσε πρώτους 
τοὺς ἑκατόγχειρας προσαγορευϑέντας, Βριάρεων 
Γύην Κόττον, οἵ μεγέϑει τε ἀνυπέρβλητοι καὶ δυνά- 
μεν χωϑειστήκεσαν, χεῖρας 'μὲν ἀνὰ ἑκατὸν κεφαλὰς 
δὲ ἀνὰ πεντήχοντα ἔχοντες, μετὰ τούτους δὲ Κύ- 
κλῶπας, "Ἄργην Στερόπην Βρόντην, ὧν ἕκαστος εἶχεν 
ἕνα ὀρθαλμὸν ἐπὶ τοῦ μετώπου. Ὧο ἸΤμθοορουία ἀ8- 
ὁθρίανογστιύ ΜΏ]]ΟΥ ἀθ ογοὶο ρ. δ2 οὐ βομαθαγὺ 10 ΕΡΏθχΩ. 

ἴ, ἨΔ]. 1840. Ὑν1..1 ρΡ. 5608, υϊθαβ δαἀβίϊρυ]οσ. 

[ΠΤΑΝΟΜΑΟΘΗΙΑ. 

[Τἰϊδοχηδοδ αὐταπι μὰς ρογίλθας πθόμθ, ἀαδουιζαῦ: 

οὗ ΜΟΥ ρ. δὅ8 6011. Αρο]]οᾶογ. 1, 1. 2 τεκνοῖ δὲ 
(Οὐρανὸς) αὖϑις ἐκ Γῆς παῖδας μὲν τοὺς Τιτᾶνας 

προσαγορευϑέντας. Ἰὰ. 1, 2. 1. ἐπειδὴ δὲ Ζεὺς ἐγένετο 

1) Ὕ 6ΙοΚοσ (Ογο]. ορ. ΠῚ ρ. δδ6) νϑύϑαχα Ἰδίθσο δυοσιγαίυμ, 
ὁθηΐ, τρεῖς Ἑκατόγχειρας καὶ τρεῖς γεννῶσι Κύκλωπας. 
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τέλειος, λαμβάνει Μῆτιν τὴν Ὠκεανοῦ συνεργόν, ἣ 
δίδωσι Κρόνῳ καταπιεῖν φάρμακον, ὑφ᾽ οὗ ἐκεῖνος 
ἀναγκασϑεὶς πρῶτον μὲν ἐξεμεῖ τὸν λύϑον, ἔπειτα τοὺς 
παῖδας οὺς κατέπιξ᾽ μεϑ᾽ ὧν Ζεὺς πρὸς Κρόνον καὶ 

Τιτᾶνας ἐξήνεγκε πόλεμον. μαχομένων δὲ αὐτῶν 
ἐνιαυτοὺς δέκα, ἡ Γῆ τῷ 41 ιὶ ἔχρησε τὴν νίκην, τοὺς 
καταταρταρωϑέντας ἂν ἔχῃ συμμάχους" ὃ δὲ τὴν φρου- 
φοῦσαν αὐτῶν τὰ δεσμὰ Κάμπην ἀποκτείνας ἔλυσε. 
καὶ Κύκλωπες τότε Ζιὶ μὲν διδόασι βροντὴν καὶ ἀστρα- 
πὴν καὶ κεραυνόν, Πλούτωνι δὲ κυνῆν, Ποσειδῶνι 
δὲ τρίαιναν" οἵ δὲ τούτοις ὁπλισϑέντες κρατοῦσι Τι- 
φτάνων, καὶ καϑείρξαντες αὐτοὺς ἐν τῷ Ταρτάρῳ τοὺς 
ἑκατόγχειρας καϑίστασαν φύλακας. 

Εϊση610 ἐστὶ θαϊξαν ΤΙ Αποιαβομία ἃ. 680], ΑΡ0]].; Εϊαπαθ]0 
7601 Ατοΐπο δΌ Αἰμοιδθο. ἀρυᾶ αἹἱοβ ὁ τὴν Τιτανομα- 
χίαν γράψας ἱπνομίδαγ, ἰΐα αἱ ἀρραγθαῦ ἃθ δυσίοτθ ἰϑτὰ 

γούοχσοβ αἀυθλίδββθ. 

1. 

ΗοΙλοΥ. ΕΡΙουΊβια. ἰῃ ΟΥϑιηοσ. ἀποϑοᾶ, Ὅσοι. ἴ. Ῥ. 

1ὅ: “ἰϑέρος δ᾽ υἱὸς Οὐρανός, ὡς ὁ τὴν Τιτανομαχίαν 

γράψας.᾿ 

2. 

β6801. Τίϑαγ, δὰ ΑΡο]]. Βμοᾶ. 1, 1166: Εὔμηλος δὲ 
ἐν τῇ «Τιτανομαχίᾳ τὸν Αἰγαίωνα Γῆς καὶ Πόντου 
φησὶ παῖδα, κατοικοῦντα δὲ ἐν τῇ ϑαλάσόῃ τοῖς Τιτᾶσι 
συμμαχεῖν. Ἐπ ΒοΟ ]οοΟ δαυβιὺ Εππμαοοὶϊδ, Ὁ. 29, 4 βαα.:; 

οὗ, ϑαμᾶθιῃ ρ. 91, 20 βΒαα. Βριάρεως --- κατὰ Εὔμηλον 



ΤΙΤΑΝΟΜΑΟΘΗΙΑ. γ{ 

Γῆς καὶ Πόντου. οὗτος καὶ Κόττος ἑχατὸν χεῖρας 
ἐσχηκότες, μετὰ τῶν Θεῶν ἐπολέμησαν πρὸς τοὺς Γίγαν- 
τας. (ΟΣ, δὰ Ῥσαρτι. 7.) 

ὃ. 

βομ0]. ὕοιυ. Βὶ δὰ Ηοπι. Π. Ψ᾿ 295: Καὶ ὁ τὴν 

Τιτανομαχίαν δὲ γράψας δύο ἄρρενάς φησιν Ἡλίου 
καὶ δύο ϑηλείας [ἵππους εἷναι) 3). Ἡγρίη. ἘΔ0. 188: 
Ἐχαοττα 830118 οὐ Ἠοσζάσυμι ποιαΐπα. Εουβὅ), ΡΟΥ ΒΟ 

(ΔΘ]Όχα γοσὶϊ βο]ϑὺ: Αϑίβιορθ, αὐδ81 βΒδπιηθαϑ οδῦ, 00Π- 

ὁθοχαϊξ ἔγαροβΒ. ΗΣ ἔμῃ8168 βυπὺῦ πιᾶγθ8: ἔθχωΐπδθ ἰυραχίδθ 3)» 
Βτοπΐθ, αὰ8ὸ ποὸβ ἑοῃϊίσαδ 8α 6] τηυβ, ϑέθγορθ, αὐ80 ἔὉ]- 

οϊτυᾶ. Ησϊο σοὶ ϑυοίου οδὺ Ευσαθὶυ8 Οὐ 8. 

4. 

Ἐν δ᾽ αὐτῇ πλωτοὶ χρυσώπιδες ἰχϑύες ἐλλοὶ 
νήχοντες παίξουσι δι᾿ ὕδατος ἀμβροσίοιο. 

Αίμοη, ΥἿἝ ρ. 271 Ὁ: (ἐγὼ δὲ).... οἷδα ὅτι ὃ τὴν 
Τιτανομαχίαν ποιήσας, εἴτ᾽ Εὔμηλός ἐστιν ὁ Κορίν- 
ϑιος ἢ ᾿Αρχτῖνος ἢ ὅστις δήποτε χαίρει ὀνομαζξό- 
μενος, ἐν τῷ δευτέρῳ οὕτως εἴρηκεν .,.ἐν --- ἀμβρο- 

σίοιο“.. 

1) Ὑογβασα οοτταρίατα, ἀαθτὰ αἴοσὺ Ξομο]. δὰ Ῥιμᾶ, Νϑῃι. 
Π| 38 (42 δὲ Ἡρακλεῖαι στῆλαι καὶ Βριάρεω λέγονται εἶναι͵ 
καϑό φησι [10 ποτηδη ϑαοίου!β ΘΧοὶ10}) στῆλαι τὴν Αἰγαίωνος 
ἁλὸς μεδέοντι Γίγαντος ΤΙΔΠΟΙΉΔΟΏϊΔ6 Ὑἱηἀ]οδη χη 6886 οϑηβοηῦ 
γοεβ οὐ Ὑγοιομοσχὺ; 4}1} ΕἸᾺἸΡΒουομΐβ 9886 ρυΐδηί. στῆλαί τ᾿ Αἶγ. 
ΒίΌΡΟΒ. ΒοΟΘΟΚΙ, στήσαντ᾽ Δἰγαίωνι ἁλὸς μεδέοντι, Γίγαντες 

088. --- Εοτὺ. στῆλαί τ᾽ Αἰγαίωνος ἁλὸς μεδέοντος ἄνακτος. 
--ὄ 3) ὕπαιν.... οοα, --- 8) ΤΠιοροθδίυσ Εοβ; οοΥγ. ΜΊΟΥ]]. --- 
4) ρροραῦογ ἸΟΟΔΥΊΘ; ΟΟΥΤ. 58] 188. δα 80]. ». 192 Ὁ. 

ΕἼαρι. ΓΚ. παίξοντες νήχοντο ΒοΙΡΚ ἀθ τϑ]ϊαυϊβ οοπι. 
αἰΐ. ». 967 00]]. Ηθ8. ϑοιῦ. 209. 
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ὅ. 

Μέσσοισιν δ᾽ ὠρχεῖτο πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε. 
Αἴμθῃ. 1 ρ. 22 Ο: Εὔμηλος δὲ ὃ Κορένϑιος ἢ ̓ Αρκεῖ- 
νος τὸν Δία ὀρχούμενόν που παράγει λέγων ..Μέσσοι- 
ὅιν --- ϑεῶν τε. 

6. 

Εἴς τε δικαιοσύνην ϑνητῶν γένος ἥγαγε δείξας 

ὄρχους καὶ ϑυσίας ἱερὰς καὶ σχήματ᾽ Ὀλύμπου. 
ΟἸοπι. ΑἸοχ. βύγοχμαι. 1 ρ. 182 5Ξ'γ10. Ρ. 860 8β8ᾳ. Ῥοΐί. Ὁ ὃΣ 
Βηρύττιος Ἕρμιππος Χείρωνα τὸν Κένταυρον δοφὸν 
καλεῖ, ἐφ᾽ οὗ καὶ ὁ τὴν Τιτανομαχίαν γράψας φησὶν 
ὡς πρῶτος οὗτος ,.»εἰς --- Ὀλύμπου“. 

Ἱ. - 

ΒΌΒΟ]. Τϑὰγ, δᾶ ΑΡ0]]. Βμοᾶ. 1, ὅδ4ά: Ὁ δὲ τὴν 
Γιγαντομαχίαν ποιήσας φησὶν ὅτι Κρόνος μετα- 
μορφωϑεὶς εἰς ἵππον ἐμίγη Φιλύρᾳ τῇ ἸΘκεανοῦ, διόπερ 
καὶ ἱπποκένταυρος ἐγεννήϑη ὁ Χείρων. τούτου δὲ 
γυνὴ Χαρικλώ.] 

Οὐδ οδιταΐῃδ ΤΊ ΘΠ ΟΙ ΘΟ δα Θχοθρουϊῃΐ, ΠΘΒΟΪΤΩῸΒ. 
Ἔ ᾿ Ἕ 

[ΟΕΡΙΡΟΡΕΑ] 

[φυοᾷ ἀο Τιϊαποτηβο β, αἰχίπαιβ, οἰΐϑι ᾿π Οοαϊροάθδασα 

γαὶοί. Τιδυδαίαγ ἴῃ ἰδ 0018 Βογρίδοα; νυ. βιρτα Ρ. 4: τῦῦἡν 
Οἰδιπόδειαν τὴν ὑπὸ Κιναίϑωνος τοῦ ...... (οὗ, ργδοἔβι.). 

Ῥταρστα. Ι. ἱερὰς ΚΟΘΟΒΙΥ οΟμϊ. ΘΡ. 1 Ρ. 10; ἑλαρὰς νυϊρο. 
ἱερὸς οὐ ἱλαρὸς οοπξαπάδυπίυν ῬὨΙοΒβέν. ἵταασρ. 1, ». 169 ΟἸθϑσ. 
οὐ 81101. Οὗ, Ῥϑηγαδδί ἀϊβ ἔγαρτω. 1πῆτα. ᾿ 

Εταρτα. ὙΠ. Τίϊαμοβ ἀπὰπὶ βϑθρίββιηθ οὔσὰ Οἱραηῖραβ 
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1. 

Ῥαυβαι, ΙΧ, ὅ 11 (δ), ρῬοβίχυδιη σϑσβιβ Ηοιηουΐοοβ 
04, ὁ 271 --- Ἰδυᾶανιθ, βῖ6 ρμογρὶέ: Πῶς οὖν ἐκοίησαν 
ἀνάπυστα ἄφαρ, εἰ δὴ τέσσαρες ἐξ ἸΙοκάστης ἐγένοντο 
παῖδες τῷ Οἰδίποδι; ἐξ Εὐρυγανείας δὲ τῆς ᾿Ὑπέρ- 
φαντος ἐγεγόνεσαν. δηλοῖ ὃὲ καὶ ὁ τὰ ἔπη ποιήσας 
ἃ Οἰδιπόδια ὀνομάζουσι. 

2. 

ὅ6801. Νομδο. δὰ Επσ. Ῥβοθη. 1760: Οἵ τὴν 
Οἰδιποδίαν γράφοντες (οὐδεὶς οὕτω φησὶ περὶ τῆς 
Σφιγγός) .....- 

4λλ᾽ ἕτι κάλλιστόν τε καὶ ἱμεροέστατον ἄλλων, 
παῖδα φίλον Κρείοντος ἀμύμονος, Αἴμονα δῖον. 

ΤΗΕΒΑΙΞΒ. 

Ἰδυάδίυσν ἱπ ἰΔ0. Βοχρίδοβ: ν, βρτα Ρ. 8. ῬϑΏΒΔΠ. 

ΙΧ, 9, ὅ (8): ᾿Ἐποιήϑη δὲ ἐς τὸν πόλεμον τοῦτον καὶ 
ἔπη Θηβαΐς" τὰ δὲ ἔπη ταῦτα Καλλῖνος, ἀφικόμενος 

οοιασηὐδηδοΣ (οἷ. ῬΏΣΟΗΘΣ ΔΡ. ΕΠΒΟΌ. ῬΤΒΘΡ. 6ν. 1 ἢ. 89 Ὁ οὲ 
ἀἰβοορίδίλομοτα σοπξαθδηῃ πὰ 5080). Επτ. Ηδο. 471), Βο6 ἕγαρ- 
προαίτη δα ΤΙ ΟτΘΟΏδτη γοὐξα]θσυπὺ ἮΝ οἰομοσί οὐ ὙΥ 6] κοσ. 

Εταρτα. Π. ΟΒΌΔΟΙΣ τνούθσῖα 806 ἰδηῤὰπι βαρογοσβηῦ [ἢ 
λῃρ. οοα, το] 186, ῬτΟΧΙΤΩΪ8Β 6 ΡΙΒΒΠαΤΟ (οὗ, 1ῃηἴγ8) ϑυδὶθοΐδθ. 
(1 866 Ῥδῦοδ ἀθ συ 8 οχοογρεὶὺ ᾿ἐὐοσαῦοσ ἰϑίβ, τ] αἱβ ἔοσβϑη 
δἀϊοοὶς: οὐδεὶς οὕτω φησὶ περὶ τῆς ΣΖίφιγγός. Μοίαβίλ οδΥτηΐπΐθ 
γΒΥΒΌΒ ἀΘ ΒΟΥ ΌΘΥΘ. ὨΘα]οχιῦ, ρσϑθῦου ΒῸΒ ὅ00 ΒΌΒΥ ΒΒ, 05, ἀἸΟΣΤΣΑ 
ΒθΏδτ8 8 11115 ροπᾶαϑὺ ααἱ Ῥοσϊουπηῦ, δ] υπαθ ἔδιθθη ἢοὰ ἀ 1 - 
οαἰζοΣ οὐαουᾶπο. Ὀϊτυτω βιηὺ οχ Οδϑαϊροάϊδβθ Ῥοθιηδίθ, 80 6Χ 
Βενδο]οα Ῥιβαπασὶ, ἀθβηϊτὶ πϑαυϊὶ.. Υ 816 θαι. : 

Οἵ, ΒοΒο). Ρ] αὖ. δρ. Θδἰβέ. 1θοῦ. Ῥ]αἔομ. Ῥ. 169 Βα. (Ξ- ῥ. 8985 
11 βαᾳ. οἃ. Τὰ...) Μέλητος δὲ τραγωδίας φαῦλος ποιητής, Θρᾷξ 
γένος, ὡς ᾿Δριστοφάνης Βατράχοις, Πελαργοῖς Μαΐου υἱὸν αὐτὸν 
ἰέγων" ἐπεὶ ᾧ ἔτει οἵ Πελαργοὶ ἐδιδάσκοντο, καὶ ὁ Μέλητος 
Οἰδιπόδειαν καθῆκεν, ὡς ᾿Δριστοτέλης Διδασκαλίαις. 
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αὐτῶν ἐς μνήμην, ἔφησεν Ὅμηρον τὸν ποιήσαντα 
εἶναι" Καλλίνῳ δὲ πολλοί τε καὶ ἄξιοι λόγου κατὰ 
ταὐτὰ ἔγνωσαν. ᾿Εγὼ δὲ τὴν ποίησιν ταύτην μετά γε 
Ἰλιάδα καὶ τὰ ἔπη τὰ ἐς Ὀδυσσέα ἐπαινῶ μάλιστα. ---- 
Οοτύ. Ηοιχηοτὶ οὐ Ηρβϑιοᾶ. ρ. 828 Θοοί!!. (19 ΝΙοίσβοιϑ.) 
ὁ δ᾽ Ὅμηρος ἀποτυχὼν τῆς νίκης περιερχόμενος ἔλεγε τὰ 
ποιήματα, πρῶτον μὲν τὴν Θηβαΐδα, ἔπη ζ..) Ῥτοοϊ. Γέ- 
νος Ἡσιόδου ἴῃ Οαἰβξοτὰ Ῥοορίδο τηΐππ, τσ. Π ὑῥ. 6 8α. 
[1 1108.] τὸν παλαιὸν δὲ Ὅμηρον Διονύσιος ὁ κυκλογρά- 
φος φησὶν ἐπ᾿ ἀμφοτέρων ὑπάρχειν τῶν Θηβαϊκῶν στρα- 
τειῶν, καὶ τῆς Ἰλίου ἁλώσεως. --- Ῥβουᾶο- Ηθοτοἀοΐ. νἱΐϑ 
Ἠοχαοτὶ 8 9 (ρ. 4 δῇ οϑίοθσιη.): χρόνου δὲ προϊόντος ἐν τῇ 
Σμύρνῃ ἄπορος ἐὼν τοῦ βίου διενοήϑη ἀπικέσθαι ἐς 
Κύμην, πορευόμενος δὲ διὰ τοῦ Ἕρμου πεδίου ἀπικνέε-- 
ται ἐς Νέον τεῖχος, ἀποικέην Κυμαίων. ......««ος ὍΡι 
κατήμενος ἐν σκυτείῳ παρεόντων καὶ ἄλλων τήν τε 
ποίησιν αὐτοῖς ἐπεδείκνυτο, Αμφιάρεώ τε τὴν ἐξε- 
λασίαν τὴν ἐς Θήβας καὶ τοὺς ὕμνους τοὺς ἐς ϑεοὺς 

πεποιημένους αὐτῷ. 
Ογο]ϊοδ ποιριηδίυῦ ΤΆΘΡαὶΒ ἃ0 Αὐἰμόπδᾶθο οὐ 8110], 

οὗἍ, ἰπἶα. - οαΐθορ ΤΏΘΡΔΙΒ ΟὙο]οδθ τϑαυϊδ6 
[ἀοἱν. 1880]. 

1, 

Ἄργος ἄειδε, ϑεά, πολυδίψιον, ἔνϑεν ἄνακτες --- 
Οοτί. ἨοτηθΥ. οἱ ΒΗ οβιοά. ρ. 828 βα. Θοοίς!. 19 84ᾳ. ΝΙοίζβομϑ. 

ὁ δ᾽ Ὅμηρος ἀποτυχὼν τῆς νίκης περιερχόμενος ἔλεγε 
τὰ ποιήματα, πρῶτον μὲν τὴν Θηβαΐδα, ἔπη ξ, ἧς 

ἡ ἀρχή ,'άργος -- ἄνακτερ'. 

1) δῖς Ηδσηι. ῥτὸ ἔξ. 
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2. “ 

Αὐτὰρ ὃ διογενὴς ἥρως ξανϑὸς Πολυνείκης 
πρῶτα μὲν Οἰδιπόδῃ καλὴν παρέϑηκε τράπεζαν 
ἀργυρέην Κάδμοιο ϑεόφρονος" αὐτὰρ ἔπειτα 
γρύσεον ἔμπλησεν καλὸν δέπας ἡδέος οἴνου. 
αὐτὰρ ὅ γ᾽ ὡς φράσϑη παρακείμενα πατρὸς ἑοῖο ὕ 
τιμῆεντα γέρα, μέγα οἵ κακὸν ἔμπεσε θυμῷ, 
αἶψα δὲ παισὶν ξοῖσι μετ᾽ ἀμφοτέροισιν ἐπαρὰς 
ἀργαλέας ἠρᾶτο᾽ ϑεῶν δ᾽ οὐ λάνϑαν᾽ ἐρινύν' 
ὡς οὔ οἵ πατρώϊ᾽ ἐν ἠϑείῃ φιλότητι 
δάσσαιντ᾽. ἀμφοτέροισι δ᾽ ἀεὶ πόλεμοίτε μάχαιτε... 10 

Αΐμοι. ΧΙ ρ. 465 Ἐ: Ὁ δὲ Οἰδίπους δι᾿ ἐκπώματα τοῖς 
υἱοῖς κατηράστο, ὡς ὁ τὴν κυκλικὴν Θηβαΐδα πεποιη- 
χῶς φησιν, ὅτι αὐτῷ παρέϑηκαν ἔκπωμα ὃ ἀπηγορεύ- 
χει, λέγων οὕτως ,αὐτὰρ --- μάχαι τε. 

8. 

Ἰσχίον ὡς ἐνόησε, χαμαὶ βάλεν εἶπέ τε μῦϑον᾽" 
ὦ μοι ἐγώ, παῖδες μὲν ὀνειδείοντες ἔπεμψαν. 

. Π. 8. Οἰδιπόδῃ Ἦσετα. δὰ Ξορῃ. Οϑᾶ, Οὐ]. 1377: 
Οἰδίποδι σα]ρο. --- Ἰ. μεταμφοτέροισι Ῥτοροβ. Μοίποῖοθ. Εἰπϑέδί. 
δὲ Οἀ. ». 1684, 6 Βουι. 484 Β58. ἀπώλοντο (86. Εὐδοοὶθα Ῥοϊγηΐ- 
οη66) ἀλληλοκτονήσαντες διὰ τὰς ἐκ τοῦ πατρὸς ἀράς. ὧν 
αἴτιον κατά τινας, ὅτι παρέϑεντο ἐκεῖνοι τῷ πατρὶ ἐκπώματα, 
ἅπερ ἐκεῖνος ἀπηγορεύκει' ἦσαν δὲ ἐκεῖνα κατὰ τὸν πεποιη- 
χύτα τὴν κυκλικὴν Θηβαΐδα πατρὸς ἔοῖο τιμήεντα γέρα, τουτ- 
ἐστι τοῦ Λαΐου. --- 8. ϑεῶν δ᾽ --- ἐρινύν (,ῃθαπθ Ἰαὐαὶϊδ ἀθοσυχα 
πη σἰατα "“") Μοΐποκθ; ϑεὸν --- ἐρινύν γυ]ρῸ. --- Ιῃ οχίτϑπιδ ἔταρ- 
πιρηξὶ ρασῦθ βϑοῦΐαβ βὰπὶ Μοίμθκιισ; Π1Ὀχὶ πατρῴαν εἴη φιλότητι, 
ἴθ ααἱθὰβ ΜΟΙΠΘ ΚΟ Ἰαύοθσο νίϑυσα οϑὺ αποα ἰπ ὑθχίυπμι ΣΘΟΘΌΙΙΏῺΒ. 
ἤδη. νοϊαϊέ ὡς οὔ οἵ πατρώι᾽ ἐνηείῃ φιλότητος δάσσαιντ᾽ 
(δάσαιντο γ6] δάσαντο Ἰ110χ1), ἀμφοτέροισι δ᾽ ἔοι πόλεμοί τὸ 
μάχαι τε. 

ΕτΆρτη. ΠΠ|. 2. ὀνείδειον τόδ᾽ Βυξίμι. --- 8. εὔὗκτο δὲ Δὶ 
Βυϊιδην ας. αν. ΠῚ Ὁ. 406. Ὠᾶθη.; οἵ. Βομποιάονσῃ οχθγοιθῦ. οὐγεῦ. 
}»»89 (παῖδες μέγ᾽). --- βασιλῆι Τυῖοὶ. Βγαποῖϊι; βασιλεῖ 8680]. ᾿ϑατ. 
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εὖχτο Διὶ βασιλῆι καὶ ἄλλοις ἀϑανάτοισι, 
χερσὶν ὑπ᾽ ἀλλήλων καταβήμεναι "Ἄϊδος εἴσω. 

ΚΌΠΟ]. ᾿ϑαγ, δὰ βόρῃ. Οοϑᾶ. 69], 1875: Τοῦτο ἁπαξά- 
παντες οἱ πρὸ ἡμῶν παραλελοίπασιν" ἔχει δὲ τὰ ἀπὸ 
τῆς ἱστορίας οὕτως" οἵ περὶ ᾿Ετεοκλέα καὶ Πολυνείκην 

δι’ ἔϑους ἔχοντες τῷ πατρὶ Οἰδίποδι πέμπειν ἐξ ἑχά- 
στου ἱερείου μοῖραν τὸν ὦμον, ἐκλαϑόμενοί ποτε, εἴτε 
κατὰ ῥαστώνην, εἴτε ἐξ ὅτου οὖν, ἰσχέον αὐτῷ ἔπεμ- 
ψαν᾽ ὁ ὃὲ μικροψύχως καὶ τελέως ἀγεννῶς, ὅμως 
γοῦν ἀρὰς ἔϑετο κατ᾽ αὐτῶν, δόξας κατολιγωρεῖσϑαι. 
Ταῦτα ὃ τὴν κυκλικὴν Θηβαΐδα ποιήσας ἱστορεῖ οὕτως" 
9 ]σχίον --- εἴσω“. 

4. 

Εἵματα λυγρὰ φέρων σὺν ᾿Δρείονι κυανοχαίτῃ. 
Ῥαυβδη. ΥἼΠ, 2ὅ, 8 (δ): ἐπάγονται δὲ ἐξ Ἰλιάδος ἔπη 
καὶ ἐκ Θηβαΐδος μαρτύριά σφισιν εἶναι τῶ λόγῳ 
(Νορύσπυπι Αὐἱομπθτη ὁ Οθσθυσθ ΒΒΟΘρΙΒΒ6) .. . .... ἐν δὲ 
τῇ Θηβαΐδι ὡς Ἄδραστος ἔφευγεν ἐκ Θηβῶν ., εἵματα 
--- κυανοχαίτῃ. ΟἿἿὮ, β680]. οι. δα Π, Ῥ' 846. 

ὅ. 

Ῥιπᾶ. ΟἹ. Υ͂Ἱ, 156 8ᾳᾳ. (28 584α4ᾳ.) ἑπτὰ δ᾽ ἔπειτα 
πυρᾶν νεκρῶν ἐτασϑέντων Ταλαϊονίδας | εἶπεν ἐν Θή- 
βαισι τοιοῦτόν τι ἔπο᾽ Ποϑέω στρατιᾶς ὀφϑαλ- 
μὸν ἐμᾶς, ἀμφότερον μάντιν τ᾽ ἀγαϑὸν καὶ 
δουρὶ μάρνασϑαι, αὐἱ 85680].: ὁ ᾿“σκληπιάδης φησὶ 
ταῦτα εἰληφέναι ἐκ τῆς κυκλικῆς Θηβαΐδος. ἑ 

θ. 

Αρο]]οᾶ. Ι, 8, 4, 1: ᾿λϑαίας δὲ ἀποϑανούσης ἔγη- 

μεν Οἰνεὺς Περίβοιαν τὴν Ἱππονόου᾽ ταύτην δὲ ὁ μὲν 
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γράψας τὴν Θηβαΐδα πολεμηϑείσης ἸΘλένον λέγει λα- 
βεῖν Οἰνέα γέρας. 

Ἰ. 

Ραῦβδι. ΙΧ, 18, 6 (4): Πρὸς δὲ τῇ πηγῇ (58ε. Οοὐϊ- 
Ρ0180) τάφος ἐστὶν ᾿Ασφοδίχου" καὶ ὁ ᾿“σφόδικχος 
οὗτος ἀπέκτεινεν ἐν τῇ μάχῃ τῇ πρός ᾿Αργείους Παρ- 
ϑενοπαῖον τὸν Ταλαοῦ, καϑὰ οἵ Θηβαῖοι λέγουσιν, 
ἐπεὶ τά-γε ἐν Θηβαΐδι ἔπη τὰ ἐς τὴν Παρϑενοπαίου 
τελευτὴν Περικλύμενον τὸν ἀνελόντα φησὶν εἶναι. 

ΕΡΙΘΟΟΝΙ. 

Οοτί. Ηοταοτὶ οἱ ἩΗρδιοᾶ. νυ. 828 8ᾳ. αοοί!!. 19 8α. 

Χιοίχβομο, ὁ δ᾽ Ὅμηρος ἀποτυχὼν τῆς νίκης περιερχό- 
μένος ἔλεγε τὰ ποιήματα, πρῶτον μὲν τὴν Θηβαΐδα, 
ἔη ξ, «ον νος εἶτα ᾿Ἐπιγόνους, ἔπη ζ. Ἡετοἀοί. 
Υ͂͵ 82, ᾽4λλ᾽ Ἡσιόδῳ μέν ἐστι περὶ Ὑπερβορέων εἰρη- 
μένα, ἔστε δὲ καὶ Ὁμήρῳ ἐν ᾿Επιγόνοισι, εἰ δὴ τῷ 
ἐδντι γε Ὅμηρος ταῦτα τὰ ἔπεα ἐποίησε. 

1. 

Νῦν αὖϑ᾽ ὁπλοτέρων ἀνδρῶν ἀρχώμεϑα, Μοῦσαι. 
(οί, Ηοχαθσ. οὐ Ηθ8. βαργϑ Ἰδιάδαίυση: ὁ δ᾽ Ὅμηρος -- 
βχιγόνους, ἔπη ξ, ὧν ἡ ἀρχή οΝῦν -- Μοῦσαι“, 
Ατίβίορῃ, Ῥαδο. 1270 ο,ΝΥνὺν --- ἀρχώμεϑα““, αὐἱ οἴ. 8680].3) 

2. 

ϑυϊα, (0]. Π, 2 ν. 1098 Βοχῃβ.) οὐ Ῥμοῦ. Τιοχ. νυ. 
Τευμησία: Περὶ τῆς Τευμησίας ἀλώπεκος οἵ τὰ Θη- 
βαϊχὰ γεγραφότες ) ἱκανῶς ἱστορήκασι, καϑάπερ ᾽4ρι- 

1) Ἀρχὴ δὲ τῶν Ἐπιγόνων ᾿Αἀντιμάχου(!). 3) γεγραφηκότες ῬΒοί, 
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στόδημος. ἐπιπεμφϑῆναι μὲν γὰρ ὑπὸ ϑεῶν τὸ ϑηρίον 
τοῦτο τοῖς Καδηείοις, διότι) τῆς βασιλείας ἐξέκλειον 
τοὺς ἀπὸ Κάδμου γεγονότας. Κέφαλον δέ φασι τὸν 
Δηιόνος, ᾿4ϑηναῖον ὄντα καὶ κύνα κεχτημένον, ὃν 
οὐδὲν διέφευγε τῶν ϑηρίων᾽ ὃς ἀπέκτεινεν ἄκων 
τὴν ἑαυτοῦ γυναῖχα Πρόκριν, καϑηράντων αὐτὸν τῶν 
Καδμείων" διώκειν τὴν ἀλώπεκα μετὰ τοῦ κυνός" κατα- 
λαμβανομένους δὲ περὶ τὸν Τευμησόν, λίϑους γενέ- 
σϑαι τόν τε κύνα καὶ τὴν ἀλώπεκα. εἰλήφασι δ᾽ οὗτοι 
τὸν μῦϑον ἐκ τοῦ ἐπικοῦ κύκλου. 

ὃ 

Ηοτοᾶοί. ΙΥ͂, 82. ᾿4λλ᾽ Ἡσιόδῳ μέν ἐστι περὶ 
Ὑπερβορέων εἰρημένα, ἔστι δὲ καὶ Ὁμήρῳ ἐν Ἐπιγό- 
νοισι, εἰ δὴ τῷ ἐόντι γε Ὅμηρος ταῦτα τὰ ἔπεα ἐποίηδε. 

4. 

βοΒοΙ. Τϑὰν. δὰ Αγρο]]. Βμοᾶ. 1, 808. Οἱ δὲ τὴν 
Θηβαΐδα8) γεγραφότες) φασὶν ὅτι ὑπὸ τῶν Ἐπιγόνων 
ἀκροϑίνιον ἀνετέϑη Μαντὼ ἡ Τειρεσίου ϑυγάτηρ εἰς ᾿ 
Δελφοὺς πεμφϑεῖσα, καὶ κατὰ χρησμὸν ᾿“πόλλωνος 
ἐξερχομένη περιέπεσε ' Ρακίῳ τῷ “έβητος υἱῷ, Μυκη- 
ναίῳ τὸ γένος. καὶ γημαμένη αὐτῷ (τοῦτο γὰρ περιεῖχε 
τὸ λόγιον, γαμεῖσϑαι ᾧ ἂν συναντήσῃ), ἐλϑοῦσα εἰς 
Κολοφῶνα καὶ ἐκεῖ δυσϑυμήσασα ἐδάχρυσε διὰ τὴν 
τῆς πατρίδος πόρϑησιν. 

᾿ς 1) διὸ Ῥμοῦ. 23) ϑηρίων, ὧς Ῥμοῦ. 8) 1,ουΐθοι ἔμο868 βοχϑ- 
διαία (1888), π. 1δ: ΟὙΤἸΘΌδ18 ογο θα ὑτῖσβ Αὐρίνοσαση ὈΘ]]ΈΌ το, 
οοπῦγα ΤῊ ΘΌΔΣΙΟΒ ΘΟΙΡ]αχᾶ δῦ: ροδίθα γθχῸ 8 Οτβιατηδίϊοῖβ ΘΌ χη, 
ἘΕρίρομπῖβ οοηϊαποία οδὲ. Ηΐμο δχροδπὰϊ Ἠοσοάοί. ΙΥ, 82. 
Ῥδβδῃ, ΙΧ, 9. 8680]. ΑΡΟΪ], 1, 808“, 4) ΜάϊοΥ Ρ. 16. 



ΟΥΡΕΙΑ. 15 

Ξ ᾿ - 

ΟΥ̓ΡΒΙΑ. 

ο Ποῦ ρορθιηδὲθ οϑ᾽ θθϑυυῖσηο 8080]. δᾶ (Ἴθι. ΑἸοχ, 

Π, 80 νρ. 236 ῬΡοΐ, (Υ0]. ΙΥ̓, ν. 104 ΚΙΊοὶΖ.) Κύπρια 
ποιήματά εἰσι τὰ τοῦ κύχλου᾽ περιέχει δὲ ἁρπαγὴν 
Ἑλένης" ὃ δὲ ποιητὴς αὐτῶν ἄδηλος" εἷς γάρ ἐστι 
τῶν κυκλικῶν κτλ. (οἷ. Βαρτα Ρ. 8). 

Ῥμοί. Β10].. »ν. 819 ΒΟΚΚ. οχ Ῥυοοὶ; ὉΒτόβιοιιδ μα 

(εἴ, βαρτα Ρ. 1) “έγει δὲ καὶ περί τινων Κυπρίων 
ποιημάτων. καὶ ὡς οἷ μὲν ταῦτα εἰς Στασῖνον ἀνα- 
φέρουσι Κύπριον, οἵ δὲ Ἡγησῖνον τὸν Σαλαμίνιον 
αὐτοῖς ἐπιγράφουσιν, οἵ δὲ Ὅμηρον" δοῦναι δὲ ὑπὲρ 
τῆς ϑυγατρὸς Στασίνῳ), καὶ διὰ τὴν αὐτοῦ πατρίδα 
Κύπρια τὸν πόνον ἐπικληθῆναι. ἀλλ᾽ οὐ τέϑεται [ὃ 
συγγραφεὺς] ταύτῃ τῇ αἰτία: μηδὲ γὰρ Κύπρια προ- 
παροξυτόνως ἐπιγράφεσϑαι τὰ ποιήματα. 

Βαϊ. ν. Ὅμηρος. ᾿Δναφέρεται δὲ εἰς αὐτὸν καὶ 
ἄλλα τινὰ ποιήματα, .........-ς Κύπρια. 

Ἡοτγοᾶού. Π, 116 8ᾳ. ἐν τούτοισι τοῖσι ἔπεσι (ΤΠ. 
Ζ 389---292) δηλοῖ ὅτι ἠπίστατο τὴν ἐς Αἴγυπτον 
᾿Δλεξάνδρου πλάνην᾽ ὁμουρέει γὰρ ἡ Συρέη Δἰγύπτῳ, 
οἵ δὲ Φοένικες, τῶν ἐστι ἡ Σιδών, ἐν τῇ Συρίῃ 
οἰκέουσι. κατὰ ταῦτα δὲ τὰ ἔπεα καὶ τόδε [τὸ χωρίον, 
αποᾷ 5Βθο]αθ1} ΜᾺ410Κ.} οὐκ ἥκιστα ἀλλὰ μάλιστα δηλοῖ 
ὅτι οὐκ Ὁμήρου τὰ Κύπρια ἔπεά ἐστι ἀλλ ἄλλου 
τινός. κτλ. (Οὗ ἰπΐτα ἔγαρτα. 8.) 

1) ϑυϊᾶ. ν. Ὅμηρος (δ ]. Π,, 1 ν».-. 1096 ΒοΙηΒ.): γήμας δ᾽ 
ἐν Χέῳ ᾿Δρησιφόνην͵ τὴν Γνώτορος τοῦ Κυμαίου ϑυγατέρα, 
ἔσχεν υἱεῖς δύο καὶ ϑυγατέρα᾽ ἣν ἔγημε Στασῖνος ὁ Κύπριος. 
Ἀθῆδη, Ὗασ. Ηϊδὺ. ΙΧ, 186. Τχοὺζ. Ομ1::8ὰ. ΧΙΠ, 686---640. 
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Αἰμβοῃ. ΧΥ͂ Ρ. 682 Ὁ, Ε: ᾿ἀνϑῶν δὲ στεφανωτικῶν 

μέμνηται ὃ μὲν τὰ Κύπρια ἔπη πεποιηκὼς Ἡγησίας ἢ 
Στασῖνος ..... ΖΔημοδάμας γὰρ ὁ ᾿Δ4λικαρνασσεὺς ἢ 
Μιλήσιος ἐν τῷ περὶ ᾿Δλικαρνασσοῦ [οὐ] κύπρια, “4λι- 
καρνασσέως δ᾽ αὐτὰ εἶναί φησι ποιήματα ἢ: ΟἿ, ΤΠ, 
Ρ. 384 Β. Οταπιπιδίλουβ (8Ρ. ὕταμι. ἀπ. Οχοι. ΤΥ ῥ. 815) 
ἅ6 ψομθυῖθαβ ἀτίβ οὐ ἐἶοαθ ἀϊββοσθηβ: Ἔκτον κρίσις ποιη- 

μάτων᾽ πολλὰ γὰρ νοϑευόμενά ἐστιν, ὡς ἡ Σοφοκλέους 
᾿Αντιγόνη. λέγεται γὰρ εἶναι ᾿Αντιφῶντος (!. ᾿Ιοφῶν- 
τος) τοῦ Σοφοκλέους υἱοῦ. ὁμοίως τὰ Κυπριακαά. 

Οδυτηθα ποιηϊ παι τὰ Κυπριακά ἃ Τχοίζ. δὰ Τ,γο, 
ΟΔ88. ὅ10. Ἐϊαβίαί, δὰ, Οά,  νρ. 1628 οτα. ἀυϑίηση. 8. 

Ογϑιοθσ. 1. 1. οἷο, τὰ Κυπριακὰ ποιήματα ἃ. ΟἸθιι. ΑἸοχ. 
Ῥχοίγ. Π, 80 ρ. 26 Ῥοίἑ., βαορίββίπιο τὰ Κύπρια. 

Βα 5114: Ηθησθηβθη ἀθ οαγταϊπὶ 5 ΟὙρτῖβ (Ηδνῃ. 
1882). βο.}16 οζὰ ἄθῃ Κυρτίθῃ. Εΐπθ διομθθο]οσ ΒΟ 6 
ΑὈΒΑπαΙσηρ. ΒογΟ]. 1874. Ρρ. 48. 

««- 

Ῥχοοῖαβ Ομτθβίοια. 10.1 5): Ἐπιβάλλει τούτοις τὰ 
λεγόμενα Κύπρια ἐν βιβλίοις φερόμενα ἕνδεκα, ὧν 
περὶ τῆς γραφῆς ὕστερον ἐροῦμεν, ἵνα μὴ τὸν ἐξῆς, 

8 
1) ,νἘὈΡοδὺ Σεασῖνος Ἰπάϊοαγνίὶ Ἰδουπδτα ουτῃ ὙΘΙοκοσο Ερΐο. 

ΟγῸ}.1 ». 806. Βροίοθ ἰάθπι ρχσδθθυιΐθ Βθσαβίθγβῖο ροβὲ σοῦ 1π- 
βου οὐ. Ῥτο Κύπρια αὐδιαγβ γσορυσηδηΐθ ὟΝ ΘΙ ΟΚΟΤΟ τδ] τὰ ΘΌγα 
Ἠοδχιδέοσ. Χυπρίου. Ἐταπὺ ἔογίαβθο ααἱ Ηδοΐογο 1]. Υ͂ Ρ. 488 
διϑθθη ϑηΐας ἐούσπη Αἰμθπαθὶ Ἰοοῦχα 18 τϑῆπρθηί: 4ημοδάμας 
δὲ ὁ Ἁλικαρνασσεὺς ἢ [Μιλήσιος ἐν τῷ περὶ Ἁλικαρνασσοῦ Κυ- 
πρία (αὰ Κυπρίας) λικαρνασσέως αὐτὰ εἶναί φησι ποιήματα." 
Μοίποκο δὰ ἢ. ἴοοὺ. [ἀμπαϊθοίδ οὔθ δὰ Αἰμ. ρ. 381} 2) Ερὶ- 
ἴοιηθ 890 ἀθρϑίασ οοὐᾶ. αὐδίξαοτ, Ε -ΞΞ Εβοοσ. γνϑὶ Μαΐτγυ., 
Μ -- Μομδο. ὅτ. 111, Ν -Ξ-ὶ Νβϑδρ., Ρ -Ξ. Ῥβχῃι., αὑοὸ8Β 6Χ οοά., 
γοποίο 4, αὐὰτὰ ϑᾶμαο ἱπΐθσοσ θβϑοῦ, αἀθγίναϊοθβ 6886 ΟΟΠ]. 
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ἰόγον νῦν ἐμποδίξωμεν᾽ τὰ δὲ περιεχόμενά,) ἐστι 
ταῦτα. Ζεὺς βουλεύεται μετὰ τῆς Θέμιδος ἢ περὶ τοῦ 
Τρωικοῦ πολέμου. παραγενομένη δὲ Ἔρις εὐωχουμέ- 
γῶν τῶν ϑεῶν ἐν τοῖς Πηλέως γάμοις νεῖκος περὶ κάλ- 

λους ἐνίστησιν ᾿ϑηνᾷ Ἥρᾳ καὶ ᾿Αφροδίτῃ, αἵ πρὸς 
Δλέξανδρον ἐν Ἴδῃ κατὰ Ζιὸς προσταγὴν ὑφ᾽ Ἑρμοῦ 
πρὺς τὴν κρίσιν ἄγονται" καὶ προχρίνει τὴν ᾿ΑΔφροδίτην 
ἐπυρϑεὶς τοῖς Ἑλένης γάμοις ᾿4λέξανδρος ). ἔπειτα 
δὲ ᾿φφροδίτης ὑποϑεμένης ναυπηγεῖται᾽ καὶ Ἕλενος 
περὶ τῶν μελλόντων αὐτῷ“) προϑεσπίξει" καὶ ἡ ̓ άφρο- 
ὑτη Αἰνείαν συμπλεῖν αὐτῷ κελεύει" καὶ Κασσάνδρα 
πρὶ τῶν μελλόντων προδηλοῖ. ἐπιβὰς δὲ τῇ 4ακε- 
ἑαιμονέᾳ ᾿4λέξανδρος ξενέξζεται παρὰ τοῖς Τυνδαρίδαις, 
καὶ μετὰ ταῦτα ἐν τῇ Σπάρτῃ παρὰ Μενελάῳ᾽ καὶ 
Ἑλένῃ παρὰ τὴν εὐωχίαν δίδωσι δῶρα ὃ ᾿Δλέξανδρος. 
αἱ μετὰ ταῦτα Μενέλαος εἰς Κρήτην ἐκπλεῖ, κελεύ- 
ὰς τὴν λένην τοῖς ξένοις τὰ ἐπιτήδεια παρέχειν 
ὡς ἂν ἀπαλλαγῶσιν. ἐν τούτῳ δὲ ̓ ἀφροδίτη συνάγει 
ἣν Ἑλένην τῷ ᾿Αλεξάνδρῳ᾽ καὶ μετὰ τὴν μῖξιν τὰ 

εῖστα κτήματα ἐνθέμενοι νυχτὸς ἀποπλέουσι. χει- 

ἰπδοιναπᾶὰ ἂρ. ὕὅδμμ. ΒΙ]οσοῦτοι. ὑ. 94. --- Οοά. Ε (α ΤΎοΣ- 
θπ10 ᾿ηϑρϑοῦο) ἰθὺ ΗΘγΩΘ ΟΡΣ οσΘ Ῥυϊηθχῃ θα] ἴῃ Β10]. 
ἰΐογ, αγβαυα νοΐ, ἔδβο 1. 1πθᾶ. ρ. 28--36. --- Μ, ἴῃ Ἰυοθιι 
τοίταχιῦ Τ᾽ ἈΊΘΙΒΟὮ πὰ Αοὐβ 981101. Μοπϑο. Πρ. δ72 βαᾷᾳ. 
᾿ ροπδυῦ Ἡ. Κ αὶ... Μυμβ. ΒΒ. Νον. ὅοσ. ΥἹ Ρ. 141 βα.; ΟΝ 
ὶ 6] οσκοζσ Ογοὶ. θρ. ". Ρ. ὅ04 βᾳφ. Εγϊζοχηθῃ ρμοϑὲ Βθγηΐυσα 
ἰδοσταπὺ Οἰδἰβίοτᾶ. (ΡΡ. δὰ Ἠορμδοεῦ. Ὁ. 471--- 416 [638----δ27 
ἷ, 11.08.1) ὙΥ ΘΙΟΚοσ. 811}; πυρθυγῖσηθ ΜΊΟΒΔΘ]18 ἴῃ ὅδμη. Β1]οτ- 
ἰτοη, Ὁ. 98 8ᾳ. οὐ Ὀἱπάοσγξ, ἴῃ 6.0]. δὰ Π, 70}).1 ». ΧΧΧΙΥ͂ Βα: 

1) 5:ῖ:.ς ΒΚ. Ἰχούζ. Απΐθμοια. ἢ. ΥΠ.; περιέχοντα οοαᾷᾶ, 
Ιθέμιϑδος Ηθγπο; ϑέτιδος οοσαά. 8) ὁ 4λέξανδρος ΒΕΚΚΘΓ, 
᾿ δὶς Ηουπθ; αὐτῆς Μ, αὐτοῖς τ61}.;: ἐξ αὐτῆς ΤὨϊοχΒΟΙ Αοία ΤΠ 
. ὅ90. 

Ἐρίςο. τσ. Ἐσαρτηθηίδ, 1. ῶ 
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μῶνα ἢ δὲ αὐτοῖς ἐφίστησιν  Ἥρα᾽ καὶ προσενεχϑεὶς 
Σιδῶνι ὁ ᾿Δ4λέξανδρος αἱρεῖ τὴν πόλιν" καὶ ἀποπλεύ- 
ὅσας εἰς Ἴλιον γάμους τῆς Ἑλένης ἐπετέλεσεν. ἐν τοὐτῷ 

δὲ Κάστωρ μετὰ Πολυδεύχους τὰς Ἴδα καὶ “υγκέως 

βοῦς ὑφαιρούμενοι) ἐφωράϑησαν" καὶ Κάστωρ μὲν 
ὑπὸ τοῦ Ἴδα ἀναιρεῖται, Μυγκεὺς δὲ καὶ Ἴδας ὑπὸ 
Πολυδεύκους καὶ Ζεὺς αὐτοῖς ἑτερήμερον νέμει τὴν 
ἀϑανασίαν. καὶ μετὰ ταῦτα Ἶρις ἀγγέλλει) τῷ Μενελάῳ 
τὰ γεγονότα κατὰ τὸν οἶκον ὁ δὲ παραγενόμενος περὶ 
τῆς ἐπ᾽ Ἴλιον") στρατείας βουλεύεται μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ, 
καὶ πρὸς Νέστορα παραγένεται Μενέλαος" Νέστωρ 
δὲ ἐν παρεχβάσει διηγεῖται αὐτῷ, ὡς ᾿Επωπεὺς φϑεί- 

ρας τὴν Δύχουδ) ϑυγατέρα ἐξεπορϑήϑη, καὶ τὰ περὶ 
Οἰδίπουν καὶ τὴν Ἡρακλέους μανίαν καὶ τὰ περὶ 
Θησέα καὶ ᾿Δριάδνην. ἔπειτα τοὺς ἡγεμόνας ἀϑροί- 
ξουσιν ἐπελθόντες τὴν Ελλάδα. καὶ μαίένεσϑαι προσ- 
ποιησάμενον τὸν Ὀδυσσέα ἐπὶ τῷ μὴ ϑέλειν συστρα- 
τεύεσϑαι ἐφώρασαν, Παλαμήδους ὑποϑεμένου τὸν 
υἱὸν Τηλέμαχον ἐπὶ κόλουσιν  ἐξαρπάσαντες. καὶ 
μετὰ ταῦτα συνελθόντες εἰς Αὐλίδα ϑύουσι" καὶ τὰ 

περὶ τὸν δράκοντα καὶ τοὺς στρουϑοὺς γενόμενα δεί- 
κνυται, καὶ Κάλχας περὶ τῶν. ἀποβησομένων προλέγει 
αὐτοῖς. ἔπειτα ἀναχϑέντες Τευϑρανίᾳ προσίσχουσι καὶ 
ταύτην ὡς Ἴλιον ἐπόρϑουν' Τήλεφος ὃὲ ἐκβοηϑεῖϑ) 

1) χειμῶνα --- πόλιν ,ἰπίογρο]αία βαπῦ οὐ Δ 60 βαυὰα ἄν]. 
Ῥτοΐθοίβ, ατἱ ΒοῸ δυρτηθηύσῃ 6 ῬΊΟΟ]0 δσχοοσρϑιὺ Τ ἌΠΠΠΟΥ ἀθ 
Ογοῖο ». 78. Οὗ Ἰηΐτα δὰ ἔτγαρτα. 8. 2) φέησιν ὙΥΘΊΙΟΚΘΟΥ. 
8) 516. Ηδγηθ: ,ὑφαιρόμενοι οοἀὐὰ. 4) ἀγγέλλει ΡΝ, ἀγγέλει Μ, 
ἀναγγέλλει Ἑ, ἀπαγγέλλει ἤδγηο, ἀπαγγέλλεται Ῥᾶθπθν. δ) Ἰλίου 
Ἑ. 96) Δύκου Ηδγηθ Ω0]]. ΑΡο]]οᾶον. 1Π| ὅ, ὅ; μυκούργου οοαά. 

. ἢ 81. Ὑγ6Ιοοσ ὕγοὶ. ορ. Π, δ06: χόλασιν οοἄᾶ, 8) 81. Ν; ἐκ. 
βοηϑεέας το απ. 
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Θέρσανδρόν τε τὸν Πολυνείκους κτείνει καὶ αὐτὸς 
ὑπὸ ᾿Αχιλλέως τιτρώσχεται. ἀποπλέουσι δὲ αὐτοῖς ἐκ 
τῆς Μυσίας χειμὼν ἐπιπίπτει, καὶ διασκεδάννυνται" 
Δχιλλεὺς δὲ Σύρῳ προσσχὼν γαμεῖ τὴν Δυκομήδους 
ϑυγατέρα Ζηιδαάμειαν.). ἔπειτα Τήλεφον κατὰ μαν- 
τείαν παραγενόμενον εἰς “Αργος ἰᾶται ᾿Αχιλλεὺς ὡς 
ἡγεμόνα γενησόμενον τοῦ ἐπ᾽ Ἴλιον πλοῦ. καὶ τὸ 
δεύτερον ἠθροισμένου τοῦ στόλου ἐν «Αὐλίδι ᾿άγα- 
μέμνων ἐπὶ ϑήρας ἢ βαλὼν ἔλαφον ὑᾳρρβάλλειν ἔφησε 
καὶ τὴν "Αρτεμιν" μηνίσασα δὲ ἡ ϑεὸς ἐπέσχεν αὐτοὺς 
τοῦ πλοῦ χειμῶνας ἐπιπέμπουσα᾽ Κάλχαντος δὲ εἰπόν- 
τος τὴν τῆς ϑεοῦ μῆνιν καὶ Ἰφιγένειαν κελεύσαντος 

ϑύειν τῇ ᾿Δρτέμιδι, ὡς ἐπὶ γάμον αὐτὴν ᾿Αχιλλεῖ μετα- 
πεμψάμενοι ϑύειν ἐπιχειροῦσιν᾽ ᾿ἄρτεμις δὲ αὐτὴν) 

᾿ ἐξαρπάσασα 2) εἰς Ταύρους μετακομίξει καὶ ἀϑάνατον 
ποιεῖ, ἔλαφον δὲ ἀντὶ τῆς κόρης παρίστησι τῷ βωμῷ. 

ἔπειτα καταπλέουσιν εἰς Τένεδον, καὶ εὐωχουμένων 

᾿ αὐτῶν Φιλοκτήτης ὑφ᾽ ὕδρου πληγεὶς διὰ τὴν δυσοσ- 
μίαν ἐν Μήμνῳ κατελείφϑη "). καὶ ᾿Αχιλλεὺς ὕστερος Ὁ 

᾿χληϑεὶς διαφέρεται πρὸς ᾿Δγαμέμνονα. ἔπειτα ἀπο- 
βαίνοντας αὐτοὺς εἰς Ἴλιον εἴργουσιν οἵ Τρῶες, καὶ 
ϑνήσκει Πρωτεσίλαος ὑφ᾽ Ἕχτορος. ἔπειτα ᾿Αχιλλεὺς 

αὐτοὺς τρέπεται ἀνελὼν Κύκνον τὸν Ποσειδῶνος. καὶ 
᾿ τοὺς νεκροὺς ἀναιροῦνται. καὶ διαπρεσβεύονται πρὸς 

᾿ “ Ἁ ὺ ’ λῚ ἤ 9 « 

τοὺς Τρῶας τὴν Ἑλένην καὶ τὰ κτήματα ἀπαιτοῦντες" 
Ῥ ᾿ ᾿] Ὁ “ . .« ᾿Ὶ 

ὡς δὲ οὐχ ὑπήκουσαν ἐκεῖνοι, ἐνταῦϑα δὴ τειχο- 

1) ΜΙΟΘΒΔΘ118 βὅ080]. δὰ 1]. Τ' 826 σομ ἕο ἰασθύ. 2) Ξ|ς 
Βεκκ.; ϑήραν οοὐὰ.; ἐπὶ ϑήραν ἐξιὼν (γ6]. ἐξαγαγὼν) καὶ β. 

, [0π|. ἤδγηθ. 8) 519 Ηθγπθ; αὐτῇ οοἀὰ. 4) ἐξαρπάξασα ΒΘΚΚοΥ. 
ο ἢ δῖ5 Ν᾽; κατελήφϑη ἘΡ (γρ. κατεβλήϑη Ρὴ͵ κατελήϑη Μ΄. 
ὃ ὕστερον ΒΟΚΚΟΥ; Β6 οὗ, ΝΔΌΟΚ, (Βιαδα, ἘΠΠΡΡ.) 8α ΕΣ. Α1α6. 96. 

. Ἄ 
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᾿μαχοῦσιν. ἔπειτα τὴν χώραν ἐπεξελθόντες πορϑοῦσι καὶ 
τὰς περιοίκους πόλεις. καὶ μετὰ ταῦτα ᾿ἀχιλλεὺς ᾿Ελέ. 

νην Ὦ ἐπιϑυμεῖ ϑεάσασϑαι, καὶ συνήγαγεν αὐτοὺς εἰς 
τὸ αὐτὸ ᾿Αφροδίτη καὶ Θέτις. εἶτα ἀπονοστεῖν ὡρμη- 
μένους τοὺς ᾿Αχαιοὺς ᾿Αχιλλεὺς κατέχει" κἄπειτα ἀπελαύ- 
νει τὰς Δἰνείου βόας, καὶ “υρνησὸν καὶ Πήδασον 
πορϑεῖ καὶ συχνὰς τῶν περιοικίδων πόλδων καὶ Τρωί- 
λον φονεύει. “Μυκάονά τε Πάτροκλος εἰς “ῆμνον 
ἀγαγὼν ἀπεμοϊᾷ. καὶ ἐκ τῶν λαφύρων ᾿Δχιλλεὺς μὲν 
Βρισηίδα γέρας λαμβάνει, Χρυσηίδα δὲ ᾿Δγαμέμνων. 
ἔπειτά ἐστι Παλαμήδους ϑάνατος, καὶ Διὸς βουλὴ ὅπως 
ἐπικουφίσει Ἷ τοὺς Τρῶας ᾿Αχιλλέα τῆς συμμαχίας τῆς 
᾿“Ελληνικῆς ἀποστήσας" καὶ κατάλογος τῶν τοῖς Τρωσὶ 
συμμαχησάντων ἧ). 

1. 

Ἦν ὅτε μυρία φῦλα κατὰ χϑόνα πλαξόμεν᾽ ἀνδρῶν. 
οὐ ν ἐβάρυνε] βαϑυστέρνου πλάτος αἴης. 
Ζεὺς δὲ ἰδὼν ἐλέησε καὶ ἐν πυκιναῖς πραπίδεσσι. 

σύνϑετο κουφίσσαι βάρεος παμβώτορα γαῖαν 

1) Ἑλένην ---ὐλχαιοὺς ᾿Αχιλλεὺς οἵα. ΜΙ͂Ρ. 3) ἐπικουφέσει Β6ΙΚΚ.:, 
ἐπικουφίσῃ ἘΝ, ἐπικουφήση Μῖ, 8) συμμαχησόντων ὙΝ 6] 0Κοιῖ. 

Ετδᾶρτα. 1. 1, 2. χϑ. πλαζόμενα βαρυστέονου πᾶ. αἵ, Οοά. 
οι. Α. 8080]]. πυϊθπ. 080). Υἱπᾶ. Οοα. ῬΆὮ1]Ο9]. αταθο ΠΧ] 
(νυ. Ρ. 321). -- χϑόνα λανήμενα πλαξόμενα βαϑυστέρνου πᾶ. αἵ. 
Ι. ΝΊο. ᾿μοθη818 (αθιι 1 ΟΥῚΒ ταϑὴὰ βοσιρίϊβ ἀβάτηῃ θβθθ οοπδίϑί) πα 
ατουΐου Γϑαρ. Υ͂, 2 Ρ. 401. ἀνδρῶν δἀᾶ. Βδατποβ. --- 2. Πιϑοθηδπη, 
ΘΧΡΙΘΥΘ τὰ] οοηϑίϊ βυπξ; τὶ το 8116 νυἱάοθίυν ἐβάρυνε, αυοᾶ 
601]. κουφέσσαι γ. 4 οοπὶ. Βοιϊβδοηδαδ οὐ ΚΟΘΟΒΪΥ οοηὶϊ. 6Ρ. 1, 6. --- 
ἐκπάγλως (ἀπο ἐβάρυνε) Βαρρ]οῦ βομποίάονίη ῬΏ110]. ΙΥ̓. Ῥ. 691: 
ἰούστα Ἰοουπι ΚΟΘΟΒΪΥ 1]. 1. 510 τοδηρτέ: γϑόνα πάντοϑεν ἀνδρῶν 
σπλαξομένων ἐβάρυνε κτλ. -- Αἀϊοοῦνν! βαϑυστέρνου ΘχΘΙΙΡΪΆ Υ͂. 
ἴῃ ΤΏΘ8. 70]. 1 ». 88. Ὁ:πά. --- 8. πυκινῇς ϑομποίάον. --- 4. κουφί: 
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ῥιπίσσας πολέμου μεγάλην ἔριν Ἰλιαχοῖο, δ 
ὄφρα κενώσειεν ϑανάτῳ βάρος" οἵ δ᾽ ἐνὶ Τροίῃ 
ἥρωες κτείνοντο, ““΄ὸς δ᾽ ἐτελείδτο βουλή. 
5080], ὕεπ. “4 δὰ Βομ. Π, Α΄, ὅ, 6: ἄλλοι δ᾽ ἀπὸ 

ἱστορίας τινὸς εἶπον εἰρηκέναι τὸν Ὅμηρον. φασὶ γὰρ 
τὴν γῆν βαρουμένην ὑπ᾽ ἀνθρώπων πολυπληϑίας, 
μηδεμιᾶς ἀνθρώπων οὔσης εὐσεβείας, αἰτῆσαι τὸν 
Δία κουφισϑῆναι τοῦ ἄχϑους τὸν δὲ 4Δέα πρῶτον 
μὲν εὐθὺς ποιῆσαι τὸν Θηβαϊκὸν πόλεμον, δι᾽ οὗ 
πολλοὺς πάνυ ἀπώλεσεν ὕστερον δὲ πάλιν συμβούλῳ 
τῷ Μώμῷῳ χρησάμενος, ἣν Διὸς βουλὴν Ὅμηρός φησιν, 
ἐπειδὴ οἷός τε ἦν κεραυνοῖς ἢ κατακλυσμοῖς πάντας 
διαφϑείρειν. ὅπερ τοῦ Μώμου κωλύσαντος, ὑπο- 
ϑεμένου δὲ αὐτῷ τὴν Θέτιδος ϑνητογαμίαν καὶ ϑυγα- 
τέρος καλῆς γένναν, ἐξ ὧν ἀμφοτέρων πόλεμος Ἕλλησί 
τε καὶ βαρβάροις ἐγένετο, ἀφ᾽ οὗ χρόνου συνέβη κου- 
φισϑῆναι τὴν γῆν, πολλῶν ἀναιρεϑέντων. ἡ δὲ ἴστο- 
ρίχα παρὰ Στασίνῳ τῷ τὰ Κύπρια πεποιηκότι, 
εἰπόντε οὕτως .οἦν -- βουλή“. ΟἿ, βόμοϊ. Ψὶπᾶ, Οοά. 

ῬΏ1]0]. ὄγδϑθο. {Χ1]1. πὶ Εφβοιὼ. 11εἰ, ΗΔ]. 1840. Ὑο]. 1 

Ρ. ὅ16. Ξξ680]. δὰ 1]. δρ. Οτδχαοσ. ἀπθϑοᾶ, Οχου. ΤΥ. 408. 

Ευτῖρ. Η6]. 88 βΒαᾳ. Οτοβύ. 1689 βαᾳ. (ουχα. 5Ξ6}:0]. δὰ ν. 

1641). ΚδΒΙΟΥ 'π Ναβ. ἤμθη. Νον. ὅου. ΧΙΠ, ρ. 816 5ᾳ. 

τ 

σαι παμβώτορα γαίης (γαῖαν 81.) ἀνθρώπων Οοά. γϑπ. 4. --- χουφέσαι παμβότειραν γαέην ἀνθρώπων ϑ680]. Υ]ἱπά. --- κουφέσ- σαι ἀνδρῶν Υ͵ῸΪΐ, κουφέσσαι μερόπων Ῥβυρὶς δὰ Επτὶρ. Ηθ]. 
Ρ. ὅ; βάφεος, αυοᾶ ἱπ ὑδχίατι γϑοθρίσατιβ, ἀΘ οί Βοδποὶᾷθ- 
πίπο. --- ὅ. ῥιπέσας πολ. 86801}. ταϊπη.; ῥιπίσαι τε πολέμου 
Οοᾶ. δι. “44; φιπέσαε (εἰῃθ τε πολέμου) 8680]. Υἱπὰ. ῥιπέσσαι 
τε πόρου ϑομῃοίαθν,. --- 6. θανάτῳ β6101]. πιΐπη.; ϑανάτου Οοά. 
Υρῃ. “1 ὅδ μοὶ. Ὑ͵μᾶ. - 
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2. 

ΒΌΒΟΙ. Υ9π. “4 οὐ τυΐπη, δὰ Π. Π 140 ἔγχος δ᾽ οὐχ ἕλετ᾽ 
οἷον] προκατεσκεύακε μόνον αὐτῷ) τὸ δόρυ σώξεσϑαι 
διὰ τὸ ξύλα μὴ ἐργάξεσϑαι τὸν Ἥφαιστον. κατὰ γὰρ τὸν 
Πηλέως καὶ Θέτιδος γάμον οἵ ϑεοὶ συναχϑέντες εἰς 

τὸ Πήλιον ἐπ᾽ εὐωχίᾳ ἐχόμιξον Πηλεῖ δῶρα, Χείρων 
δὲ μελίαν εὐθαλῆ τεμὼν εἰς δόρυ παρέσχε. φασὶ δὲ 
᾿4ϑηνᾶν μὲν ξέσαι αὐτό, Ἥφαιστον δὲ κατασκευάσαι. 
τούτῳ δὲ τῷ δόρατι καὶ Πηλεὺς ἐν ταῖς μάχαις ἦρι. 
ὄτευδὲ καὶ μετὰ ταῦτα ᾿Αχιλλεύς. ἡ ἰστορία παρὰ τῷ 

τὰ Κύπρια ποιήσαντι. " Φ 

9. 

Εἴματα μὲν χροὶ ἕστο, τά οἱ Χάριτές τε καὶ Ὧραι 
ποίησαν καὶ ἔβαψαν ἐν ἄνϑεσιν εἰαρινοῖσιν, 

ω ἍὍΕΠῚ 9 8 Ν , 2. ὁ , 
οἰα φερουό ὧραι, ἔν τε κρόχῳῷ ἔν ὃ υακίνϑῳ 

ἔν τε ἴῳ ϑαλέϑοντι ῥόδου τ᾽ ἐνὶ ἄνϑεϊι καλῷ 
ἡδέι νεκταρέῳ, ἔν τ᾽ ἀμβροσίαις καλύκεσσι ὕ 

1) αὐτῷ Οομρεοῦ; αὐτὸ 5680]. 23) φασὶ μὲν ᾿ϑηνᾶν Οοά. 
γοη. 4. 

Εταρστὰ. ΠῚ. Βδθο ποὴ δὰ Ἠβθ]θπδα [Νθ᾽ ποῖ ἀπ]. οσὶψὺ. 
δα Αἴμθῃ. ρ. 881], β808ὰ δὰ Ὑϑῃμθζοια, αὐυ8 δα Ῥασὶϊθ τ ἀτοῖυπι 
ογμδύατ, βρϑοίασθ οβύθπαϊᾧ ΘΙ οοσ ΟΥο]. θρ. 1 .Ρ. 88 Βα. -- 
1, ἱμάτια οοἀᾶ.; οοτν. Οδμξον. --- χροΐ ἔστο, τὰ οἵ Ῥδϊταδιεὶβ δϑὺ 
ΜοίΒΟΚΗ, Θιαθπάαϊίο: χροιᾶς τότε αἵ οοἀᾷ, - - 8. ᾿μορθθδίυγ, 
Ὧραι. ὧραι βου Θηάσχα 6880 ΜΙ μο 6 υἱάϊῇ. --- φοροῦσ᾽ συϊρο. 
φέρουσ᾽ ΚΟΘΟΒΙΥ οοπΐ, ΘΡ. 1 8 δαἀβθηθηΐθ Μοίποκῖο, σαὶ 
ΔΒ Ρ18 ἰδίθα οἷα φέρουσ᾽ αὐταὶ Ῥἰδοοχϑῦ, αὖ οἷα δὰ εἔματα. 
ϑρθούοὐ““. --- Π6 οχύγθσαδ ἔγαριλθηίὶ ρᾶτὺθ ορἄχωθ στηϑχγαϊῦὺ ΚοΟΘΟΔΪυ,. 
αἱ τοοΐθ νἱᾶϊξ δαῦθ τοῦ (. ἵ, ΟἸλτα 6) ΒΟμπ]}8, Θχοϊϊθβο. Οοἄά. 
καλύκεσσιν ] ἄνϑεσι ναρκίσσου καλλιρρόου οοᾶ. Β,. καλλερόυ; 
ον. Μοΐμοῖκθ), δ᾽ οια (διοια Β) 4φρ. Ι ὥραις (ὀδμαῖς 601]. 
Μοΐμθ 6) παντοίαις κτλ. --- Ῥοβὲ καλύκεσσι Ἰδοῦμδθ βίρτιϑι ΡΟΒ. 
Μοίποῖκο; ἀοιπᾶθ, οτπμῖα μθθὺ δὰ Η 610 π8)8 ογπδίαση Ῥοχξϊποσθ. 
τοῖα, οἷ᾽ -- ἔσται. 
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ναρκίσσου [ϑαλεροῦ] καὶ λειρίου, [οἷά τε γαῖα 

ὥραις εἰαριναῖς φύει ἄνθεα" τοῖ᾽ ᾿Δφροδίτη 

ἄνϑεσι παντοίοις τεθυωμένα εἵματα ἔστο. 

Αἰμθι, ΧΥ͂ Ρ. 682, ὮὉ--Ε: ἀνθῶν δὲ στεφανοωτι- 
χῶν μέμνηται ὁ μὲν τὰ ᾿Κύπρια ἔπη πεποιηχὼς Ἡγη- 
σίας ἢ Στασῖνος ....-. (οἴ, βαργα Ρ. 16) λέγει δ᾽ οὖν 

ὕστις ἐστὶν ὃ ποιήσας αὐτὰ ἐν τῷ α΄) οὑτωσί ,,Εἴματα 
νενενον ἔστο““ 5) 

4, 

Ἢ δὲ σὺν ἀμφιπόλοισι φιλομμειδὴς ᾿ἀφροδίτη 
πλεξαμένη στεφάνους εὐώδεας ἄνϑεα γαίης... 

᾿ Ξ 

ἄν χεφαλαῖσιν ἔϑεντὸ ϑεαὶ λιπαροκρήδεμνοι, 
Νύμφαι καὶ Χάριτες, ἅμα δὲ χρυσέη ᾿ἀφροδίτη, 
καλὸν ἀείδουσαι κατ᾽ ὅρος πολυπιδάκου Ἴδης. ὅ 

Αἰβομᾶθαβ, ροβίαυϑιῃ Ὑϑσϑὰ8 ἔγϑρτη. 8 8]1]6ἴοβΒ ἰδυάαυ, 

Ρ. 082 Εἰ 516 ροχρὶὺ: οὗτος ὁ ποιητὴς καὶ τὴν τῶν στε- 

φάνων χρῆσιν εἰδὼς φαίνεται δι᾿ ὧν λέγει ἢ --- Ἴδης“. 

. ὅ. 

Κάστωρ μὲν ϑνητός, ϑανάτου δέ οἵ αἶδα πέπρωτο, 
αὐτὰρ ὅ γ᾽ ἀθάνατος Πολυδεύκης. ὕξος "άρηος. 

ΟἸεια. Α16χ. Ῥχοίν. 6. 2. Ὁ. 9 (19 Α) ὅυ10. 2θΡοίι. προσίτω δὲ 
καὶ ὁ τὰ Κυπριακὰ ποιήματα γράψας Κάστωρ ---ἅρηος“. 

1) εα' οοὐά.; οοττ. Ηόγθ. 2) οιβϑαβ αὐυδίζαον (ἐγδρταθηί 
νηΐ γ. 1---4) αὰοθ Αἴμθηδθο δαοίοσο 808 διήἴοσο υἱα θαυ 5080]. 
ἱποδη. (Υ0]. ΕΥ̓ ν. 148 Ι8Δ6000.)}, ποῃ ἃ Βομο δία νϑίθσθ, βθὰ ἃ 
γο ἀοοίο 8860. βαχὺϊ ἀθοΐσηὶ δαάϊΐοβ θϑβθ, οδύθμαϊ βομηοίάον. 
ΡΆΠΟ]. ΙΡ̓ γ". 612. 

ΙΝ. 2. ομἈρθοεΐασῃ ϑϑὺ ροδὺ βϑθουμάμυπχ σνοχϑαπι δὰ 
δρηἰρη 286 ΔΌΒΟ]υὐλομθτ δἰἑαυἹα ἀοβιθσασὶ. " ΜοΐηθΚα. --- ὥὄνϑεα 
ποίης 601]. Οα. ε, 449 οοῃΐ. ΗΘΟΚΘΣ. --- 4, Ὑ ]ρῸ χρυσῆ; οοττ, Μοΐποῖκο. 

ἔγαρια. Ὗ. 1. πέπρωτο ἸΟΘΟΒΙΥ 6001. ΘΡ. 1 Ρ. 8; γυϊρο 
πέπρωται. 
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θ. 

Τοὺς δὲ μέτα τριτάτην Ἑλένην τέκε θαῦμα βροτοῖσι, 
τήν ποτε καλλίκομος Νέμεσις φιλότητι μιγεῖσα 

Ζηνὶ θεῶν βασιλῆι τέκε κρατερῆς ὑπ᾽ ἀνάγκης" 
φεῦγε γάρ, οὐδ᾽ ἔϑελεν μιχϑήμεναι ἐν φιλότητι 
πατρὶ 4ιὶ Κρονίωνι" ἐτείρετο γὰρ φρένας αἰδοῖ ὕ 
καὶ νεμέσει: κατὰ γῆν δὲ καὶ ἀτρύγετον μέλαν ὕδωρ 
φεῦγε, Ζεὺς δ᾽ ἐδίωκε" λαβεῖν δ᾽ ἐλιλαίετο ϑυμῷ᾽ 
ἄλλοτε μὲν κατὰ κῦμα πολυφλοίσβοιο ϑαλάσσης 
ἰχϑύϊ εἰδομένη πόντον πολὺν ἐξορόϑυνεν, 
ἄλλοτ᾽ ἀν᾽ ὠκεανὸν ποταμὸν καὶ πείρατα γαίης, 10 
ἄλλοτ᾽ ἀν᾽’ ἤπειρον πολυβώλακα᾽ γίγνετο δ᾽ αἰεὶ 
ϑηρί᾽, ὅσ᾽ ἤπειρος αἰνὰ τρέφει, ὄφρα φύγοι νιν. 

Αἰμθη. ὙΠ], ρ. 884 Β--Ὡ: ὁ τὰ Κύπρια ποιήσας ἔπη, 
εἴτε Κύπριός τίς ἐστιν ἢ Στασῖνος, ἢ ὅστις δή ποτε 
χαίρει ὀνομαξόμενος, τὴν Νέμεσιν ποιεῖ διωκομένην 
ὑπὸ Ζιὸς καὶ εἰς ἰχϑὺν μεταμορφουμένην διὰ τούτων 
Τοῖς --α νιν, ΟἿ, Ἐπδβίαϊῃ. δὰ 1, ρ. 1321, 838 8464. 
Βοχὰ. 1442 88. . 

Ῥταψτο. ΨΙ. 1. Τοὺρ δὲ μέτα ΚΟΘΟΆΪΥ 1. 1. Ῥ. 9 (σοπῖοιτ 
ἸΌΌΘΏ8 Ηθ8, ἦγ. 129 Μαυοκβοῖ. [180 6ἅ. ποείτ.] τοὺς δὲ μέθ᾽ κτλ.) 
οοΙργοῦθηΐο Μοίῃ. 8π8]. Ρ. 148: τοῖς δὲ μετὰ οοὐὰ. Αὐμ6Ώ 86]. -- 
τέκε] τρέφε ΑΒ γθηβ 00]]. Βομποίάονγλα ΡὨ]10]. ΙΥ̓ Ὁ. 14 θὺ Ονοῦ- 
ὍΘΟΚ δῦ. βου]ρύ. συ. (θα. 1) 1 Ρ. 219; ἔχε Ηροῖϊζος Ρ.1]0]. Υ 
Ῥ. 481, ἀο ΤὙγμάδσζθο γ60] 1,68, ἀϊοὶ σϑίαβ. --- Ῥοβὲ Β. ν. Ἰασαηᾶτα 
βίδίιθπδσῃ 6886 ρα ίαί Ὁ ΘΙ ον. --- ὅ βᾳ. αἰδοῖ. καὶ Νέμεσις ΤΌΣΟ 
Ῥγδθουμίθ Μοίηοκθ, βοὰ νεμέσει Ῥταθοίασο ἀθξθμαιὺ ͵ΘΙΟΚοτ; 
οἵ. ΚΟΘΟΔΪΥ Ἶ. 1. ». 9. -- 12, ΤΒθορ. ὅ82: κνώδαλ᾽, ὅσ᾽ ἥἤπει- 
ρος πολλὰ τρέφει ἠδὲ θάλασσα, Ἡγται. ἴῃ ὕεμ. 4 βα.: ϑηρέα 
πάντα, ἠμὲν ὅσ’ ἥπειρος πολλὰ τρέφει ἠδ᾽ ὅσα πόντος. --- 
δεινὰ Ὑ͵οιοκοΥ; ἤπειρός γ᾽ αἰνὰ Τδηΐζογ βαρρ!]. Ρ. 16. 
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Ί. 

Ῥαπβϑη. ΠῚ, 16, 1: Πλησίον δὲ ᾿Ιλαείρας καὶ Φοί- 
βης ἐστὶν ἵερόν' ὃ δὲ ποιήσας τὰ ἔπη τὰ Κύπρια 
ϑυγατέρας αὐτὰς᾿ 4πόλλωνός φησιν εἶναι. (ΟΥ̓. ϑέθρμδαυτα 

84 Αυὐἱβίοι. Ἐμοὶ. Π, 28 πὰ ται. Απ. Ῥαϑυ. 1, 298: 

Τυνδάρεως καὶ ᾿ἀφαρεὺς καὶ Δεύκιππος ἀδελφοί. ὁ 
ὃὲ Μεύκιππος εἶχε θυγατέρας δύο, Φοέβην καὶ Ἱλάει- 
ραν, ἃς οἵ Διόσκουροι ἔτι παρϑένους οὔσας ἐξήρπασαν. 
εἰ γοῦν μὴ οἱ Τυνδαρίδαι πρῶτοι περὶ τὰς ἐξαδέλφας 
αὐτῶν ἐμάνησαν, οὐδ᾽ ἂν ᾿Δ4λέξανδρος περὶ τὴν αὐτῶν 
ἀδελφήν. οὕτως ἐν τῷ γάμμα τὸ λεξικὸν τὸ Ὁμη- 
ρικὸν λέγει.) 

8. | 
Ηογοᾶοί. Π, 117: Ἐν μὲν γὰρ τοῖσι Κυπρίοισι 

εἴρηται ὡς τριταῖος ἐκ Σπάρτης ᾿4λέξανδρος ἀπίκετο 
ἐς τὸ Ἵλιον ἄγων Ἑλένην, εὐαέι τε πνεύματι χρη- 
σάμενος καὶ ϑαλάσσῃ λείῃ" ἐν δὲ Ἰλιάδι λέγει ὡς 
ἐπλάξετο ἄγων αὐτήν. Ἐχ Ἠογοδοίο μαι: Ἐππιδίαἑ ἢ. δὰ 
Π. νυ. 648, 2 οι. 808 Βδ5. 

9. 

ΔἌ[ΐψα δὲ “υγκεὺς 

Τηύγετον προσέβαινε ποσὶν ταχέεσσι πεποιϑώς, 
9 ἤ 3 3 δ ’ “« ΑΥ 

ἀκρότατον δ᾽ ἄναβας διεδέρκετο νῆσον ἅπασαν 

Εταρστα. Υ1ΠΠ. Οπδο Ηογοἀοΐαβ πδτταῦ, ουτα 618 ρυσηϑηὺ αὐδθ 
δρυδ Ῥχοοϊατα (γ. ΒΌΡΓΘ) Ἰοσυηίαγ; ἰἰϑαπσθ ΠΟΠΠ}}: Ηδχοαοίϊ, 
811 ῬχΟΟΙ νουῦδ βρυσδ παρυαθσυαμῦ. ΜΌΘΙΙΟΣ, νοϑϑ ρα ὙΘΥΒ Ὅσα 
Βοσχοϊθοσθσα βοοαΐαβ, Ἰθρθηάσθμι οθϑηβοῦ εὐαέϊ τε ] πνεύματι χγρη- 
σάμενος “λείῃ τε ϑαλάσσῃ. Τγθα νϑυβὰβ ὑχοουαὶὺ ΕὙΘαθιηβμῃ, 
Οοιασχαθηξ. ἰπὰ Ξϑέγδο. 1. Ρ. 386. γρησάμενος ροθίαρ Αὐϊτιάϊοαΐ 
Δ ΟΣ 

Εσάρτο. ΙΧ. ῶ. Ταὔγετον ϑ08οὶ, Ῥιπά. -- 
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Τανταλίδου Πέλοπος" τάχα δ᾽ εἴσιδε κύδιμος ἥρως 
δεινοὶς ὀφθαλμοῖσιν ἔσω δρυὸς ἄμφω κοίλης ὅ 
Κάστορά ϑ8᾽ ἱππόδαμον καὶ ἀεϑλοφόρον Πολυδεύκεα᾽ 
νυξε δ᾽ ἄρ᾽ [ἅγχε στὰς...... 

5680]. δὰ Ριμᾶ, Νϑηι. Χ, 114 ᾿“πὸ Ταὐγέτου] ὁ 
μὲν ᾿Δρέσταρχος ἀξιοῖ γράφειν ἥμενον, ἀκολούϑως 
τῇ ἐν τοῖς Κυπρίοις λεγομένῃ ἱστορίᾳ" ὁ γὰρ τὰ Κύ- 
πρια συγγράψας φησὶ τὸν Κάστορα ἐν τῇ δρυΐ κρυ- 
φϑέντα ὀφϑῆναι ὑπὸ “υγχέως" τῇ δὲ αὐτῇ γραφῇ καὶ 
᾿“πολλόδωρος ἢ) κατηκολούϑησε. πρὸς οὖς φησι 4ίδυ- 
μος, ἀμφοτέρων ὑπὸ τῇ δρυΐ λοχώντων, τοῦ Κάστορος 

καὶ τοῦ Πολυδεύχους, μόνον ὁ Δυγκεὺς τὸν Κάστορα 

δεἷ) «.««οὖοννοννννννον ονος παρατίϑενται δὲ καὶ τὸν τὰ 
Κύπρια γράψαντα οὕτω λέγοντα .,Αἶψα --- νύξε ὃ 
ἄρ᾽.“ ὁ Κάστωρϑ) ἐλόχα τὸν Ἴδαν, φησίν, ἐν κοίλῃ 

δρυΐ κρυφϑεὶς καὶ τὸν Μυγκέχ᾽ ὁ δὲ Δυγκεὺς ὀξυδερ- 
κῆς ὦν, ὡς καὶ διὰ λίϑων καὶ διὰ γῆς τὰ γινόμενα 
βλέπειν, ἰδὼν διὰ τῆς δρυὸς τὸν Κάστορα ἔτρωσε 
λόγχῃ κτλ. Ὑοχθυβ 1---6 Ἰδυᾶαὶ οἔδιι Τζοίζ. Ο1]. Π, 

111---716; δὰ Τγοορῆτ. νυ. 511. 

4, εἴσιδεν ὄβριμος γ6] ὄμβρ. οοὐᾶ. ποπην}}} Τσοίζ. ΟἹ]. Π, 114. 
-- ὅ. δεινοῖς) ὅ10 ΤχοίζΖ,; εἰν 6Θἃ. Βογιδηα 8080]]. Ῥιμά. -- 
ὀφθαλμοῖσιν ἔσω κοίλης δρυὸς ἡμένω ἄμφω Ηθγπθ. Βοθοκβίο 
ταθθάσμι ἴῃ εἰν βέύατι υἱαἀθῦυσ, ἀπδργορίθε δἷὰβ 1000 ᾿ϑόππδθ 
εἰβηα Ῥοϑαϊδ. Βοχί. ἡμένω ὁφϑ. - κοίλης. -- Ἴ. Υ. »δ80}}Ὸ 

1) ΠΙ, 11,2,4. 2) βϑααϊξαγ ἀϊϑραίαίίο ἀθ Ἰε μένος Ῥτοὸ ἡ μένους 
Ῥοβϊίο. ΒΟΒΟΙΪΌπὶ ΤΑΒΠΟΌΣΩ Θ580 γἹ ἀθύαγ. Βοια. ἀγχέστωρ, 
αὰῸ ἴῃ γοῦῦο ἄγχι στὰς τὸν Κάστορα ἰλιαῖς οοαϑοὺ Ἠθγτιθ. 
Ηθοορὶῦ ὙΥΟ] 
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10. 

εΟἷνόν τοι, Μενέλαε, ϑεοὶ ποίησαν ἄριστον 
ϑνητοῖς ἀνθρώποισιν ἀποσχεδάσαι μελεδῶνας. 

Αἴδοι. Π, Ρ. 85 Ο: Οἶνον --- μελεδῶνας"", ὁ τῶν Κυπρίων 
τοῦτό φῆσι ποιητής, ὅστις ἂν εἴη. ΗΙ γοῖδὰβϑ ῥχβο- 
ἴοσοα ᾿πυθπί πον δρ. ϑυλᾶ, γν. οἶνος (Υ0]. Π| 2 γ. 121 
5ᾳ. ΒοτηΝ.) οὗ 8080]. 88 Απίβοὶ. ΤΥ, 8 (Ἰοσῦσα ἱπβρίθθσθ 
ποι 110010); τοβριοϊαπί ΤΆθορτ,. 888. Ἐσδβίαίῃ. δὰ Οἁ. Ρ. 
1028, 48 Βοα. 847 Β88. 

11. 

Ῥαῦβδη. Χ, 20, 4 (1): Τοῦ δὲ ᾿Αχιλλέως τῷ παιδὲ 
Ὅμηρος μὲν Νεοπτόλεμον ὄνομα ἐν ἁπάσῃ οἱ τίϑεται 
τῇ ποιήσει" τὰ δὲ Κύπρια ἔπη φησὶν ὑπὸ Δυκομήδους 
μὲν Πύρρον, Νεοπτόλεμον δὲ ὄνομα ὑπὸ Φοίνικος 
αὐτῷ τεθῆναι, ὅτι ᾿Αχιλλεὺς ἡλικίᾳ ἔτε νέος πολεμεῖν 

ἤρξατο. 
12. 

ΒΌΠΟ]. Τιϑὰν. δὰ βόορῃ. Εἰ. 1671: Ἢ. Ὁμήρῳ) ἀκο- 
λουϑεῖ εἰρηκότι τὰς τρεῖς ϑυγατέρας τοῦ ᾿Δγαμέμνο- 
νος, ἢ ὡς ὁ τὰ Κύπρια ποιήσας Ἶ,, δ5) φησὶν Ἰφιγένειαν 
καὶ ᾿Ιφιάνασσαν. 

18. 

Οὐκ ἐφάμην ᾿Αχιλῆι χολώσειν ἄλκιμον ἦτορ 
ὧδε μάλ᾽ ἐχπάγλως, ἐπειὴ μάλα μοι φίλος ἦεν. 

γΟΪΌσαΘ τησ8θὶ ΡΑΥΙΒΙὶ ἃΡρ. οίχοθη. ἰῃὰ Ὑιγγ, οοίί. 

Βιᾶῖῖο 1888 γ". 822 [οἷ. Βομβποιάθυα ΕὙαρτητα. ροϑί. αττ. 

1) Π. 1, 144, 2) ποιήσας δα ἃ, ΒτθποΚ. 8) 51. Οοά. 1μδῦγ,, 
απᾶθ δᾶ. Βότη. τέσσαρας, οταὶδβὶθ ΥΥ. Ἰφιγένειαν καὶ Ἰφιά- 
γασσαν. ἘἸΤΑΒΙΟΥ τοροϑαϊύ διαφόρους φησίν; ταῖδὶ ροϑὺ φησὶν 
ὩὨΟΠΣ 114. ΘΧΟΙ 886 γὙἹα θη ΌΓ, 

Ετάρια. ΧΠΙῚ. 2. ἐγπαγλως οὖ ηην τῶϑ. 
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αοὐξ, 1888 ρ. 16] Εἰ ᾿“γαμέμνων οὕτως ἀπέφασκεν᾽ 
Οὐκ --- ἦεν. Ογρτίογταπι ροοίδθ νἱπᾶϊοαν!ς Ι,Θ ρΌμη. 

δἀβοπέλοπίθ Βομποιἀουσίσι. 1, 1., οἵ, Ῥχοοῖ ορὶῦ. (ϑαρτα Ὁ. 
19): Φιλοχτήτης --- ἐν “Δήμνῳ κατελείφϑη, καὶ 
᾿Δχιλλεὺς ὕστερος κληϑεὶς διαφέρεται πρὸς ᾿Δ4γαμέ- 
μνονα. 

14. 

Ῥαῦβδη, ΤΥ͂, 2, 7 (6): Μυγκέως μὲν δὴ παῖδα οὐκ 
ἴσμεν γενόμενον, Ἴδα δὲ Κλεοπάτραν ϑυγατέρα ἐκ 
Μαρπήσσης, ἣ Μελεάγρῳ συνῴκησεν. ὃ δὲ τὰ ἔπη 
ποιήσας τὰ Κύπρια Πρωτεσιλάου φησίν, ὃς ὅτε κατὰ τὴν 
Τρῳάδα ἔσχον Ἕλληνες, ἀποβῆναι πρῶτος ἐτόλμησε, 
Πρωτεσιλάου τούτου τὴν γυναῖχα Πολυδώραν μὲν τὸ 
ὄνομα, ϑυγατέρα δὲ Μελεάγρου φησὶν εἶναι τοῦ 
Οἰνέως. 

18. 

βομο]. Ὑιοῦ, δὰ οι. 11. Π δ πόλιν εὐτείχεα] τὴν 
Πήδασον οἵ τῶν Κυπρίων ποιηταί, αὐτὸς δὲ) 

Μυρνησόν. 

160. 

Ἐπδβίαίῃ. δὰ Π. 4΄ 866, ». 119, 48αᾳ. Βομι. 89’ 

Β68. ἹἸστοροῦσι δέ᾽' τινες ὅτι ἐκ τῶν ὑποπλακέων Θη- 
βῶν ἡ Χρυσηὶς ἐλήφϑη οὔτε καταφυγοῦσα ἐκεῖ οὔτ᾽ 
ἐπὶ ϑυσίαν ᾿Αρτέμιδος ἐλθοῦσα, ὡς ὁ τὰ Κύπρια 
γράψας ἔφη. ἀλλὰ πολῖτις ἤτοι συμπολῖτις ᾿άἀνδρομά- 
χης οὖσα. 8.6.0]. ὕοῃ. Α οὐ πιΐθη. δὰ 1οὺ.: ἔνεοι δέ 
φασιν ὅτι καὶ ἡ Χρυσηὶς ἐκ Θηβῶν ἐλήφϑη᾽ τῆς γὰρ 

1) 11. Β 690 Βα. 
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Χρύσης, φασίν, οὔσης πολιχνίου ἀτειχέστου καὶ εὐτε- 
λοῦς, ὡς ἐν ἀσφαλεστέρα καὶ μείζονι τῇ Θήβῃ οἵ ἀπ᾿ 
εὐτῆς προσερρνηκότες ἦσαν διὰ τὸν πόλεμον. 8.8ο]. 
ὕει. Β οἱ Τώρβ.: εἰς Θήβας δὲ ἤχουσα ἡ Χρυσηὶς πρὸς 
Ἰφινόην τὴν Ἠετίωνος ἀδελφὴν ἄχτορος ὃὲ ϑυγατέρα, 
ϑύουσαν ᾿Δρτέμιδι, ἥλω ὑπὸ ᾿4χιλλέως). μεγαλο- 
φυῶς δὲ συντέμνει (ες. ὃ ποιητὴς) τὰ περισσὰ 
τῶν λόγων καὶ τῶν ἰστοριῶν. 

117. 

56}011. νοϊέ. [Ὁοά. Μαγο. 4176] δὰ Πγοορισ. 570 ὃ): 
Σιαφύλου τοῦ υἱοῦ Ζιονύσον ϑυγάτηρ γένεται 'Ροιώ" 
ταύτῃ ἐμίγη ᾿ἡπόλλων᾽ αἰσϑόμενος δὲ ὁ Στάφυλος, 
ἐνέβαλεν αὐτὴν εἰς λάρνακα" καὶ ἀφῆκε κατὰ ϑάλατ- 
ταν ἡ ὃὲ προσεπελάσϑὴ τῇ Εὐβοίᾳ καὶ ἐγέννησεν 
αὐτόϑε περέ τι ἄντρον παῖδα᾽ ὃν "άνιον ὠνόμασε διὰ 
τὸ ἀνιαϑῆναι αὐτὴν δι’ αὐτόν' τοῦτον δὲ ᾿“πόλλων 
ἤνεγκεν εἰς 4ἤλον᾽ ὃς γήμας “ΖΙωρίππην ἐγέννησε. 
τὰ  Οἰνοτρόπους, Οἰνώ, Σπερμώ, ᾿Ελαΐδα᾿ αἷς ὁ 
Διόνυσος ἐχαρίσατο ὁπότε βούλονται σπέρμα λαμβά- 
γειν [ὁπότε βούλοιντο, οἶνον, σπέρματα, καὶ ἕλαιον 
ποιεῖν καὶ λαμβάϑειν κατὰ τὰς τῶν ὀνομάτων ϑέσεις 
πο... Φερεκύδης δέ φησιν ὅτι ὁ άνιος ἔπειϑε τοὺς 

Ἕλληνας παραγενομένους πρὸς αὐτὸν αὐτοῦ μένειν 
τὰ ὃ ἔτη" δεδόσθαι) δὲ τοῦτο παρὰ τῷ ϑεῷ [τῶν 
ϑεῶν ΤαοὶΖ.] τῷ δεκάτῳ δ᾽ ἔτει πορϑήσειν τὸ Ἴλιον" 
ὑπέσχετο δὲ αὐτοὺς ὑπὸ τῶν ϑυγατέρων αὐτοῦ τρα- 
«--.-. 

1) Εἰδάδιῃ πδιταὺ 5080). ὕϑῃ. “4. δὰ 1]. 4, 18. 93) Ἠοτγυωι 
δ οσῦσα πού δια αν, ὈΣΠ οἱ οΟ]οραθ θεζα ΟΟἸ]]ορᾶσα ὈΘΏ6- 
το δ ἄθρθο. 8) τοὺς Οοᾶ. Ματο. 4) δεδόσϑω Οοὰ. Μᾶτο. 
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φήσεσϑαι᾽ ἔστι δὲ τοῦτο καὶ παρὰ τοῖς τὰ Κύ- 
πριαὰ πεποιηκόσι. Δᾶ ν. ὅ81: Αἱ Οἰνοτρόποι ἔχα.- 
λοῦντο Οἰνώ, Σπερμώ. ᾿Ελαΐς" αὗται ἔλαβον παρὰ 
Διονύσου δῶρον, ἵνα ὅτε ϑελήσουσι καρπὸν τρυγῶσι, 
καὶ ἡ μὲν Οἰνὼ τὸν οἷνον ἐποίει, ἡ δὲ Σπερμὼ τὰ 
σπέρματα, τὸ ἔλαιον δὲ ἡ ̓Ελαΐς. αὗται δὲ τοὺς Ἔλ- 
ληνας λιμώττοντας ἐλθοῦσαι εἰς Τροίαν διέσωσαν. 

Τηοίζ. δὰ συ. ὅ81: ᾿φγαμέμνων, τῶν Ἑλλήνων λιμῷ 
συνεχομένων, μετεπέμψατο τὰς Οἰνοτρόπους διὰ τοῦ 
Παλαμήδους, καὶ ἐλθοῦσαι εἰς τὸ Ροέτειον. ἔτρεφον 

αὐτούς. 

18. - 

Ῥασβδη. Χ, 31, 2 (1)ὴ: Παλαμήδην δὲ ἀποπνιγῆναι 
προελθόντα ἐπὶ ἰχϑύων ϑήραν, Διομήδην δὲ τὸν 
ἀποκτείναντα εἶναι καὶ Ὀδυσσέα ἐπιλεξάμενος ἐν ἔπε- 
σιν οἶδα τοῖς Κυπρίοις. 

. 19. 

Ῥαῦβδη. Χ, 26, 1: “έσχεως δὲ καὶ ἔπη τὰ Κύπρια 
διδόασιν Εὐρυδίκην γυναῖκα Αἰνείᾳ. 

20. . 

Ζῆνα δὲ τόν δ᾽ ἔρξαντα, καὶ ὃς τάδε πάντ᾽ ἐφύτευσεν, 
δύκ ἐθέλεις εἰπεῖν" ἵνα γὰρ δέος, ἔνϑα καὶ αἰδώς. 

Ρ]αὐ. Ἐπ γρΩσ. Ρ. 12 44: λέγω γὰρ δὴ τὸ ἐναντίον ἢ 
ὁ ποιητὴς ἐποίησεν ὁ ποιήσας ..Ζῆνα --- αἰδώς“,, αὉἱ 
5680].;: ἵνα περ δέος, ἔνϑα καὶ αἰδώς, ἐπὶ τῶν κατὰ 
φόβον ἐπιεικῶν. εἴρηται δὲ ἐκ τῶν Στασίνου Κυ- 

Εταρστα. ΧΧ, 1. τὸν ῥέξαντα ον. Αγροβπίο]. ϑ. μοὶ. βδῃ. 
Οτϑιω. --- ἢ. ἐθέλειν εἴκειν 5680]. ἂρ. Οτϑμι. 
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πρίων. Ὁ Β0ΒοΙ. ΡΙαΙ. ὁ Οὐᾶ. Ῥασ. 1045 80. Οὔϑχι. 

Απ. Ῥᾶσ. 1. ν. 899 8ᾳ., Ἰοσῦχπι ᾿ηΐορτυτῃ Ἰδυἀδηίθη. Αδογ- 

ἰὰσ οὔἶϑιη 4 ϑίοραδοο ΕἾἼοΣ]]. ΧΧΧΙ, 18 [0]. Π νυ. 81 

(6185. οα. 1.08.1] Δροβίοὶ. Χ, ὅ0 Ῥαπίὲ. (Ξ-Ξ- Μαῃέϊββα Ῥσχουθσῦ. 

1, 11 δρ. Τιουΐβοι. [Υ0]. Π Ρ. 7565]). οῖρα ἵνα --- αἰδώς 
οἰἰδαπὺ Ρ]αΐ. ΟἼθοτα. ὗαρ. 9. Ὀιοσθαΐδη. Υ͂, 80. Αροβίοιϊ. 

ΙΧ. 6 [Π η. 468 1,7; οὗ β6δο]. βορὰ. Αἱ. 1074: Καὶ 
Ἐπίχαρμος. ἔνϑα δέος, ἐνταῦϑα καὶ αἰδώς. 

21. 

Τῷ δ᾽ ὑποκυσαμένη τέκε Γοργόνας, αἰνὰ πέλωρα, 
αὖ Σαρπηδόνα ναῖον ἐν ὠχεανῷ βαϑυδίνῃ, 
νῆσον πετρήεσσαν. 

Ἡοτχοάξδῃ. περὶ μον. λέξ. Ρ. 9 Πρ. 914 1,οπἰ2.]: Καὶ ἡ νῆσος 
(85. Σαρπηδών) ἰδίως ἐν ᾿ῷΩκεανῷ Γοργόνων οἰκητή- 
ρίον οὖσα, ὡς ὁ τὰ Κύπρια φησί͵, Τῷ --- πετρήεσσαν“, 

22. 

νήπιος. ὃς πατέρα κτείνας παῖδας καταλείπει. 

ΟἸομι. ΑἸοχ. βίποια. ΥἹ, ρ. 26ὅ (625 Α) βγ10. 747 Ῥοίϊ.: 

Πάλιν Στασίνου ποιήσαντος .,Νήπιος --- καταλείπει“. 
Β51πο ϑαοίοτυβ ποιηΐπο δἴοσαμπ Αὐϊβίοῦ. Βμοί. 1, 1ὅ (ᾧ. 1376" 6). 
Π. 21 Ο. 1895 16). ῬοϊγΡ. ΧΧΤΥ͂, 8 (Ξ-- ΧΧΠΙ, 10 ν. 
1122 Ἠυ]580}.). Βυϊᾶ. ν. νήπιος οἱ Φίλιππος ὁ Μακεδών. 

Εσάρτη. ΧΧΙ. .Ἤδθὸ οὐμηΐϊδ ἴῃ δὶ8δ Βοχϑιηθίσβ ἀθθηΐυῦ 
Ῥιπάοτῆο, ρσγδϑίθρ αὗ, αποὰ Ηθηγομβθῃ ἀθ οᾶστα. ΟΥΡΥ. Ὁ. 71 
τοϑελξα πάσχῃ νἹα 1." ΠΤ ΘὨΤΒ. --- 1. δεινὰ οοᾶ, --- 2. καὶ Σχρπ. οοᾶ. 
-- ἐν Τιθῃγβ: ἐπ᾿ οοά, --- 8. ἢ νῆσον οοά. 

ΕὙαρτα. ΧΧΠ. ὙΘΊΟΚΟΣ οἱ Κὶ. Ο. Μἅ]1οΣ Ατσοξίμο ἐγϊ ααηΐ. 
χτείνας Ατὶϑίοῦ. πἰσοαῦθο ἰοοσ ϑυϊα. ῬΟΙΥΌ.: κτείνων ΟἼρ. --- 
παῖδας] υἱοὺς ῬΟΙΥΌ. ϑ014. οοἀὰ. ποππῈ}}1} Αὐϊδέοίθ}15 Εμοὶ. 1, 16. 
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Ἐτδρταθηΐα αὉ 18. 

[28.] 

Οταμι. πη. Οχοι. Γ ρ. 277: Μοῦσα] ᾿4πὸ μιᾶς αἵ 
πᾶσαι λέγονται: Μνασέας) δέ φησιν ὅτι αἷ πᾶσαι 
τρεῖς εἰσίν; Μοῦσα, Θεά, Ὑμνώ" ἐν μὲν οὖν Ἰλιάδι 
μεμνῆσϑαι τῆς Θεᾶς" μῆνιν ἄειδε Θεά“, ἐν δὲ Ὀδυσ- 
σείᾳ τῆς Μούσας" ἄνδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα“, ἐν δὲ 
τῇ Παλαμηδείᾳ τῆς Ὑωνοῦς. 

ΕἸχυγθυλδιη. οϑΥτηΐϊπυσι ΟὙρυϊοχύτα ρᾶγύθιῃ Ῥδ]δγηιθάθαχῃ 
ποχηϊπδίδηη Θ8860 βθῃξθηϊα οδὲ Ὑ ΘΟ υ! (Ογο]. ορ. 1. ". 
459. οἵ Π. ». δὅ18) οομαργοραπίο βομποιάθνη. Ῥοθίῦ. ΟΎΥ. 
ἔγδρτυησα, Ὁ. 48 ---18. 

[24] 
ΒΌΒΟ]. ὕϑπ. Α δὰ Ηομ. "1. ὁ 2671: [Ἢ διπλῆ!) ὅτι ἐκ 

τοῦ εἰρῆσϑαι ἱππιοχάρμην τὸν Τρωίλον οἵ νεώτεροι 
ἐφ’ ἵππου διωκόμενον αὐτὸν ἐποίησαν. καὶ οἵ μὲν 
παῖδα αὐτὸν ὑποτέίϑενται, Ὅμηρος δὲ διὰ τοῦ ἐπιϑέ- 
του τέλειον ἄνδρα ἐμφαίνει" οὐ γὰρ ἄλλος ἱππόμαχος 
λέγεται. Αἃ Ογρτῖα ρογξπογο οϑπβοὺ ὙΥ ΘΙ Οκου. 

[26] 
β6Π0]. δὰ Επτ. Ηθο. 41, οἵ, ἱηῦγα ρ. ὅ2 8 ΠῚ ροχβίἄθια.. 

ΑἘἙ ΤΗΙΟΡΙΞ. 

Πρόκλου χρηστομαϑείας γραμματικῆς τὸ β' 3). 

ἘἘπιβάλλει δὲ τοῖς προειρημένοις ἐν τῇ πρὸ ταύτης 

1) Οὗ Αὐποῦ. Π.81. 2) Οοά, Ματο. 484 [0]. 61 [ν΄ βΒρτϑι ν. 16 
ποῦ, 2]. ΕὉ]. βοχύαπι δηῦθ αὐδτίατια (ν. 1 γα) 6Ο]]οοαπάστα ΘΒΒ6. 
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βίβλῳ ἢ Ἰλιὰς Ὁμήρου" μεϑ᾽ ἥν ἐστιν 4ἰϑιοπέδος 
βιβλία ε' ᾿Δρκτένου Μιλησίου, περιέχοντα τάδε. 
᾿Δμαξὼν Πενϑεσίλεια παραγίνεται Τρωσὶ συμμαχήσουσα, 
"άρεως μὲν ϑυγάτηρ, Θρᾷσσα δὲ τὸ γένος" «καὶ κτεί- 
νει αὐτὴν ἀριστεύουσαν ᾿Α“χιλλεύς, οἱ δὲ Τρῶες αὐτὴν 
ϑάπτουσι. καὶ ᾿Αχιλλεὺς Θερσίτην ἀναιρεῖ, λοιδορη- 
ϑεὶς πρὸς αὐτοῦ καὶ ὀνειδισϑεὶς τὸν ἐπὶ τῇ Πενϑεσι- 

λἀεέᾳ λεγόμενον ἔρωτα᾽ καὶ ἐκ τούτου στάσις γίνεται 
τοῖς ᾿Δχαιοῖς περὶ τοῦ Θερσέτου φόνου. μετὰ δὲ ταῦτα 
᾿Δχιλλεὺς εἰς Δέσβον πλεῖ, καὶ ϑύσας ᾿“πόλλωνι καὶ 
Ἀρτέμιδι καὶ - Δητοῖ καϑαίρεται τοῦ φόνον ὑπ᾽ 
Ὀδυσσέως. Μέμνων δὲ ὁ Ἠοῦς υἱὸς ἔχων ἡφαιστό- 
τευκτον πανοπλίαν παραγίνεται τοῖς Τρωσὶ βοηϑή- 
ὅσων" καὶ Θέτις τῷ παιδὶ τὰ κατὰ τὸν Μέμνονα προ- 
λέγει. -- καὶ συμβολῆς γενομένης ᾿Αντίλοχος ὑπὸ Μέ- 
μνονος ἀναιρεῖται, ἔπειτα ᾿Αχιλλεὺς Μέμνονα κτείνει" 
καὶ τούτῳ μὲν Ἠὼς παρὰ Διὸς αἰτησαμένη ἀϑανασίαν 
δίδωσι. τρεψάμενος δ᾽ ᾿Αχιλλεὺς τοὺς Τρῶας καὶ εἰς 

τὴν πόλιν συνεισπεσὼν ὑπὸ Πάριδος ἀναιρεῖται καὶ 

γἀοταῦ Ηογη6 ἴῃ ΒΙΌ]. 11}. ἀγύβαπο νοῦ. Εα86. 1. [πθ6α. Ρ. 82 
εὐ ΤὨοσβοῃ. ἀοὺ. Μουδο. 1 ρ. ὅ87. -- Ερϊζοτηθῃ πδηὴ0 8Ρο- 
σταρῃο ἃ ΒΙΘΌΘΠΪΚθοϑῖο ἔδοῦο πϑὰ8 ῥυίσηστῃ οαἸαϊ Ηθγηθ 1]. 1], 
Ροϑὺ θύσῃ Οἰδἰβίοσὰ δρροπᾶ. δὰ ΗἩθρμδοβῦ. Ὁ. 471--- 479 [628---ὅ80 
οα, τ ῖρϑ. 1882] Ὑ 610 Κ. δ]; Ὡυρθισῖὴθ ΜΊΟΒΒ6Ι18Β 80. 78δπ 
»ΒΙ]ΔΟσοΒσοι." ἡ. 111 οὐ Ὠιπαογχέ 1 5680). δᾶ Π. 1. ρ. ΧΧΧΥῚ 
8α. --- πρόκλου γρηστομαϑίας γραμματικῆς τὸ δεύτερον αἰϑιόπι- 
δος (810) ξ ἀρκχτέψνου οοά. 

1) ἐν --- βέβλῳ ἀπ)οηῦ Ῥαμη ἴῃ Ὠΐϊαγ. Απίϊα. 1844 μ. 781 
610 Κ. Ογοὶ. ορ. Π ρ. ὅ28. -- 23) ϑράσα οοᾶ.; οὐγγ. ΗΘΥΠΘ. 
8) Αα ἀθβουρίομπθιη βοπὺϊ πθϑυϊοτθμι βρϑοΐδί; οὗ, Ὑ͵6]0Κ. Ογοὶ. 
Θρ. Π. 178 οὐ Ἰίδχυμι ἀὔθια δυοίον 8. 1812 οαϊαϊδ ΕΠΥΡΙ 468 
οἱ ἂγβ ρυδϑοδ" ρ. 8ὅ Νοίΐ. 99, υὉ1 δαά. ὅομοὶ. δὰ Α}Ρ0]]. ΒΒοά. 
1. 224. Αγο]]οάον. ἴ, 4, 4. ΠῚ, 4, 2, 8. 

Ἐρῖοο. σι. Ἐσβδαταθηίδ, 1. 8 



54 ΑΕΤΗΙΟΡΙΒ. 

᾿Ἵπόλλωνος" καὶ περὶ τοῦ πτώματος ἢ) γενομένης -ἰσχυ- 
ρᾶς μάχης Αἴας ἀνελόμενος ἐπὶ τὰς ναῦς κομέζξει, 
Ὀδυσσέως ἀπομαχομένου τοῖς Τρωσίν. ἔπειτα ᾿ᾶντί- 
λοχόν τε ϑάπτουσι καὶ τὸν νεκρὸν τοῦ ᾿Αχιλλέως προ- 
τίϑενται" καὶ Θέτις ἀφικομένη σὺν Μούσαις καὶ ταῖς 
ἀδελφαῖς ϑρηνεῖ τὸν παῖδα καὶ μετὰ ταῦτα ἐκ τῆς 
πυρᾶς ἡ Θέτις ἀναρπάσασα τὸν παῖδα εἰς τὴν Δευκὴν 
νῆσον διακομίξει. οἱ δὲ ᾿Δ4χαιοὶ τὸν τάφον χώσαντες 
ἀγῶνα τυιϑέασι, καὶ περὶ τῶν ᾿Αχιλλέως ὅπλων Ὀδυσσεῖ 
καὶ Αἴαντι στάσις ἐμπίπτει. 

Τηβουϊρύϊο ἴῃ ἰ806]4. οἸ]ΐγα ὙΘΙΟΙΘΗΏΒΙ, πὰπς ΡΑΥΊΒΙΝϑ. 

Ἑαιάοτυμπὶ Μοὶ Μαβ. όσοι. Ρ. ΟΟΟΟΤ ΧΥΤΊΠ. Ετδαζ πὶ οτγ. 

ἴπβου. ὅσ. 6126 Β. ὙΘΙΟΚοΣ Ογοὶ. ορ. Π. ρ. ὅ24. 815 

ἡ ΒΠΔοτομσοη." Τα. ΠῚ. Ὠ΄, [ἐδ Ὁ. 67.] Πενϑεσίληα ᾿Δμαξὼν 
παραγίνεται. ᾿Δχιλλεὺς Πενϑεσίληαν ἀποκτείνει. Μέμνων 

᾿Δντίλοχον ἀποκτείνει. ᾿4χιλλεὺς Μέμνονα ἀποκτείνει. ἐν 
ταῖς Σκαιαῖς πύλαις ᾿Αχιλλεὺς ὑπὸ [Πάριδος ἀναιρεῖται). 

1. 

Ὡς οἵ γ᾽ ἀμφίεπον τάφον Ἕχτορος" ἦλϑε δ᾽ ̓ Δμαξών. 
'άρηος ϑυγάτηρ μεγαλήτορος ἀνδροφόνοιο. 

5680]. ιοῦ. δ Π. ὥ, 804: Τινὲς γράφουσιν ὗς --- 
ἀνδροφόνοιο ““.2) 

2. ᾿ 

β6801. δὰ Ῥίπᾶ, Ἰβέμπ, ΠῚ, ὅϑ8 [οἸέπι ΓΥ, 68 (86})]. 
Ρ. ὅ84 Βοροκῃ. ἴστε μὰν Αἴαντος ἀλκάν] ὃ γὰρ τὴν 
“ἰϑιοπίδα γράφων ὃ περὶ τὸν ὄρϑρον φησὶ τὸν Αἴαντα 
ἑαυτὸν ἀνελεῖν. 

1) σώματος οοπὶ. ϑομαρατὺ ἱπὰ ΕΡΘαι. ᾿ξ. Η4]. 1840 Μο]. 
1». δ11. 2) Υ͂. ΜάΠοΣ Γλ{ι. σταθο. ἰθέ. 1 ρ. 118, 8) Ἰορ. 
γεγθᾶφος. 
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8. 

Αὐτὸς γάρ σφιν ἔδωκε πατὴρ γέρα Ἐννοσίγαιος 

ἀμφοτέροις, ἕτερον δ᾽ ἑτέρου κυδίον᾽ ἔϑηκχε" 
τῷ μὲν κουφοτέρας χεῖρας πόρεν ἔχ τε βέλεμνα 
σαρκὸς ἑλεῖν τμῆξαί τε καὶ ἕλκεα πάντ᾽ ἀκέσασϑαι, 
τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἀκριβέα πάντ᾽ εἰνὶ στήϑεσσιν ἔϑηκεν ὃ 
ἄσκοπά τε γνῶναι καὶ ἀναλϑέα ἰήσασϑαι" 
ὅς ῥα καὶ Αἴαντος πρῶτος μάϑε χωομένοιο 
ὕμματά τ᾽ ἀστράπτοντα βαρυνόμενόν τε νόημα. 

ΞΘΒΟΙ. οι. ΒΒ. ιοί. 1Δ08. δὰ Ηοπ. Π. 4 δ15: Ἔνιοι 
δέ φασιν ὡς οὐδὲ ἐπὶ πάντας τοὺς ἰατροὺς ὁ ἔπαινος 

οὗτός ἐστι κοινός, ἀλλὰ τὸν Μαχάονα μόνον χειρουρ- 
γεῖν ἐθέλουσι" τὸν γὰρ Ποδαλείριον διαιτᾶσθαί φασι 
τὰς νόσους. καὶ τεκμήριον, ὅτι ᾿“γαμέμνων τρωϑέν- 
τος Μενελάου οὐ Ποδαλείριον καλεῖ, ἀλλὰ τὸν Μα- 
χάονα. τοῦτο ἔοικε καὶ ᾿Δρκτῖνος ἐν Ἰλίου πορϑήσει 
νομίξειν ἐν οἷς φησίν .. Αὐτὸς --- νόημαδ. Ἐυβίαί!. δὰ 
106. Ρ. 859, 41 8βαᾳ. οπι. 802 βα. Βα56. Τινὲς δὲ τὸν Μα- 

Εσγδϑρτα. 1Π., αποὰ οχΣ Ατοὐϊηϊ ΠῚΣ ρογβίάθ ἀδθρσγοσηρίμιτῃ 6880 
Δῇπσταδὺ Βομο]δοία (οὐ ροϑὺ οὰμπὶ Εἰπϑίδί.), δὰ Δοὐἱορὶάθχῃ 
χοξοσου στη 6886 νἱᾶϊ οἰ οἶζοσ. Οπῦτα οαϊίϊο ροοιμδΐατι Ασοῖϊῃ 
1 ὉΠΏΌΙΩ ΟΟΥΡῸΒ γχοὐἀδοίοσυστη Οἰγουσηξοσγοίσ, δυοίογοβ σγοϑύθσϑβ 
Β1 αὶ σοσββ ροοίβο 11}π8 Οσουστο δηΐ, ᾿ΠΔΙῚ αἀὸ ἸΟ60Ὸ Θοϑϑθαὺ 
σοΟ]]οσδααϊ, τηοᾶο Αοἰμὶοριαϊ ταοᾶο Τχοΐδο Θχοὶ 10 ΒΒ σὭδ586 γἱ- 
ἀδηξωσ. --- 1, 3. πατὴρ ἐνοσίγαιος πεσεῖν ἀμφοτέροις Οοάά, 
Ξ56Β0]]. -- ἄθγπο οἱ. παισίν. ὙοΥΒτα116 οϑὺ ζδίβασα 1]}υἃ πεσεῖν 
ἃ παισὶν οτἱρίπιοτη ἀυχίεβο; 864 παισέν Ὡ181] ϑβὺ πΐβὶ ρΊοββα γϑυθο 
ἀμφοτέροις δἀδβοσιρίοα. --- γέρα ἰπβογαϊῦ ΠαΘΌΠΟΥ. Ἐφνοσίγαιος 
ἀοῦ. Βοδαθεασὺ θὰ ΕΡΒθτα. ᾿ἰὐὺ. ΗΔ]. 1840. Ὑο]. 1, ». 8619 οὐ 
ΚοόορΟΒ]ν Ὀίαν. Απθα. ὙΠ (1841) Ρ. 786, γϑϑιηθηΐοσ Ἱτηραρτιδὺ 
ὝΥΘΙΟΚοσ, αυἱ πατὴρ νουσήλια παισίν οομὶ. --- ὅ. πάντ᾽ ἐνὶ 
σοὰἀᾶ. 8.68011. Ἐπεί. πάντ᾽ εἰνὶ ὙΥ6ΙΟΚ. πάντα ἐνὶ ὈΌΘΌΠΟΥ. 
--- 6. ἐάσασϑαι 8080}]. ἀναλϑέ᾽ ὀΐσασϑαι Ἐπὶ. --- 8. ὄμματά 
τ᾽ ὄμματ᾽ Ἐϊδί. 

88 
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χάονα μὲν χειρουργεῖν ἐθέλουσι, Ποδαλείριον δέ, στρα- 
τίώτην ὄντα καὶ αὐτόν, ὡς ἀλλαχοῦ δηλώσει ὁ ποιη.. 
τής, ἀσκεῖν τὰ περὶ δίαιταν. τεχμήριον δὲ ὁ βασι- 
λεὺς εἰς ϑεραπείαν τοῦ Μενελάου βληϑέντος καλέσας 

τὸν Μαχάονα, οὐ μὴν τὸν Ποδαλείριον᾽ μαρτυρεῖ δὲ 
καὶ τὰ ἱστορούμενα ἔπη τὰ ἐπὶ τῇ Τροωικῇ πορϑήσει, 
ἐν οἷς φέρεται περὶ Ποδαλειρίου καὶ Μαχάονος, ὡς 
ἄμφω μὲν Ποσειδῶνος ἦσαν, ἕτερον δ᾽ ἑτέρου κυδέον᾽ 
ἔϑηκεν, ὁ Ποσειδῶν δηλαδή, τῷ μὲν κουφοτέρας -- 
νόημα“. 

ἹΠΙΑΞ ΡΑΒΥΑ. 

Ρχγοοὶ, 1) Ἑξῆς δ᾽ ἐστὶν ᾿Ιλιάδος μικρᾶς βιβλία 
τέσσαρα “έδχεω Μιτυληναίου περιέχοντα τάδε. 
Ἢ τῶν ὅπλων κρίσις γένεται καὶ Ὀδυσσεὺς κατὰ βού- 
λησιν ᾿4ϑηνᾶς λαμβάνει, Αἴας δ᾽ ἐμμανὴς γενόμενος 
τήν τὲ λείαν τῶν ᾿4χαιῶν λυμαίνεται κἀὶ ἑαυτὸν ἀναι- 
οεῖ. μετὰ ταῦτα Ὀδυσσεὺς λοχήσας Ἕλενον λαμβάνει, 
καὶ χρήσαντος περὶ τῆς ἁλώσεως τούτου Ζιομήδης 2) 
ἐκ Δήμνου Φιλοκτήτην ἀνάγει. ἰαϑεὶς δὲ οὗτος ὑπὸ 
Μαχάονος καὶ μονομαχήσας ᾿4λεξάνδρῳ κτείνει" καὶ 
τὸν νεχρὸν ὑπὸ Μενελάου καταικισϑέντα ἀνελόμενοι 
ϑάπτουσιν οὗ Τρῶες. μετὰ δὲ ταῦτα Ζηίφοβος Ἑλένην. 
γαμεῖ. καὶ Νεοπτόλεμον Ὀδυσσεὺς ἐκ Σκύρου ἀγα- 

1) Οοα. Μᾶτο. 464 0]. 65. Οὗ δὰ Αϑίβιοριάθιῃ (βαρτα »». 
82 ποῦ. 2.) -- ἤργηθ Ρ. 88ὅ--87 -Ὦ. Οἰδἰθῆ. Ρ. 481 5βα. [681 Βα. 
Π105.1 τό ΜΊΟΘΠ86]18 ἡ. 111 τοὸῶο πᾶ. 83680}1. Π. γο1.1}. ΧΧΧΥΙΙΕ 
8αᾳ. 70]. ΓΡ. ΧΧΧΤΥ͂Ι βα.. --- Ιηβοσϊρεϊο: ἐλιάδος μικρᾶς δ΄ λέσχεω " 
2) “Μυτιληναίου Ηθγτο. --- 8) περιέχοντα 8:10 ὈΘΏΚΘΟΒ; σεερέεχου 
οοα. 4) σὺν Ὀδυσσεῖ ΘχοϊάΐδβΒθ ναῤαὺ ὙΥΘΙΟκου Ογοὶ]. θρ. Π Ρ. 938. 
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γὼν τὰ ὅπλα δέδωσε τὰ τοῦ πατρός καὶ ᾿Αχιλλεὺς 
αὐτῷ φαντάξεται. Εὐρύκυλος δὲ ὃ Τηλέφου ἐπέχου- 
ρος ἢ) τοῖς Τρωσὶ παφαγίψεται, καὶ ἀριστεύοντα αὐτὸν 
ἀποχτεένει Νεοπτόλεμος. καὶ οἵ Τρῶες πολεορχοῦνται᾽ 

καὶ ᾿ἘΞπεεὸς κατ᾽ ᾿4ϑηνᾶς προαέρεσιν τὸν δούρειον ἴχπον 
κατασχευαάξει Ὀδυσσεύς τε αἰκισάμενος ἑαυτὸν κατάσχο- 
πος εἰς Ἴλιον παραγένεται, καὶ ἀναγνωρισϑεὶς ὑφ᾽ 
Ἑλένης περὶ τῆς ἁλώσεως τῆς πόλεως συντίϑεται, κτείνας 
τέ τενας τῶν Τρώων ἐκὶ τὰς ναῦς ἀφικνεῖται. καὶ μετὰ 
ταῦτα σὺν “ιομήδει τὸ παλλάδιον ἐχχομίζει ἐκ τῆς 
Ἰλίου. ἔπειτα εἰς τὸν δούρειον ἵππον τοὺς ἀρίστους 

ἐμβιβάσαντες τάς τε σκηνὰς καταφλέξαντες οἵ λοιποὶ 

τῶν Ἑλλήνων εἰς Τένεδον ἀνάγονται" οἱ ὃὲ Τρῶες 
τῶν κακῶν ὑπολαβόντες ἀπηλλάχϑαι τόν τε δούρειον 
ἴππον εἰς τὴν πόλιν εἰσδέχονται, διελόντες μέρος τι 

τοῦ τεέχους, καὶ εὐωχοῦνται ὡς νενικηχότες τοὺς 
“Ἔλληνας. 

Αὐϊβίοί, Ῥοοῖ. 28 ρ. 1459" 80: καὶ ταύτῃ ϑεσπέ- 
σιος ἂν φανείη Ὅμηρος παρὰ τοὺς ἄλλους, τῷ μηδὲ 
τὸν πόλεμον, καίπερ ἔχοντα ἀρχὴν καὶ τέλος, ἐπιχει- 
ρῆσαε ποιεῖν ὅλον᾽ λίαν γὰρ ἂν μέγας καὶ οὐχ εὐσύν- 

οπτος ἔμελλεν ἔσεσθαι᾽ ἢ τῷ μεγέϑει μετριάξοντα 
καταπεπλεγμένον τῇ ποικιλίᾳ. νῦν δ᾽ ὃν μέρος ἀπο- 
λαβὼν ἐπεισοδίοις κέχρηται αὐτῶν πολλοῖς, οἷον νεῶν 
καταλόγῳ καὶ ἄλλοις ἐπεισοδίοις, οἷς διαλαμβάνει τὴν 
ποέησιν. οἵ δ᾽ ἄλλοι περὶ ἕνα ποιοῦσι καὶ περὶ ἕνα 
χρόνον, καὶ μίαν πρᾶξιν πολυμερῆ, οἷον ὁ τὰ Κύπρια 
ποιήσας καὶ τὴν μικρὰν Ιλιάδα. τοιγαροῦν ἐκ μὲν 

1) Τπορὶὺ 0]. ΟΥ̓. 
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Ἰλιάδος καὶ Ὀδυσσείας μέα τραγῳδία ποιεῖται ἑχατέρας 
ἢ δύο μόναι, ἐκ δὲ Κυπρίων πολλαί, καὶ ἐκ τῆς μι- 
κρᾶς Ἰλιάδος πλέον ὀκτώ, οἷον ὅπλων κρίσις, Φιλοκτή- 
της, Νεοπτόλεμος, Εὐρύπυλος, πτωχεία, ΜΔάκαιναι, 
Ἰλίου πέρσις καὶ ἀπόπλους καὶ Σίνων καὶ Τρφάδες. 

Ῥοοία ἃ ρ] υσίηῖβ “έσχης ποιηϊπαίασ, ἃ Ῥϑαβδηία 

ΒΟΙΙΡΟΣ “έσχεως. Ῥαυβαῃ. Χ, 2ὅ, ὅ (8): “έσχεως ὁ 
“ἰσχυλίνου) Πυρραῖος. Τάρυ]α Πίαοα: Ἰλιὰς ἡ μικρὰ 
λεγομένη κατὰ Μέσχην Πυρραῖον. ΟἾοπι. ΑἸοχ. βέχοιι. 1 
Ρ. 144 (8838 Α) ὅγ10. 897 5ᾳ. Ῥοϊέ. Φανείας δὲ πρὸ 
Τερπάνδρου τιϑεὶς Μέσχην τὸν Δέσβιον ᾿Αρχιλόχου 
νεώτερον φέρει τὸν Τέρπανδρον, διημιλλῆσϑαι δὲ 
τὸν ΛΔέσχην ᾿Δρκτίνῳ καὶ νενικηκέναι. 

Ββοθο]. γαΐξ. δὰ Ἐυτὶρ. Ττοδᾶ. 821: Τὸν Γανυμήδην 
καϑ'᾿ Ὅμηρον Τρωὸς ὄντα παῖδα “αομέδοντος νῦν 
εἶπεν ἀκολουθήσας τῷ τὴν μικρὰν Ἰλιάδα πεποιη- 
κότι, ὃν οἵ μὲν Θεστορίέδην Φωκέα φασίν, οἱ δὲ 
Κιναίϑωνα «“Μακεδαιμόνιον, ὡς ᾿Ελλάνικος, οἵ δὲ 
Διόδωρον ᾿Ερυϑραῖον. ΟἿ, Τχοίζ. Εχορ. ἴῃ Π, ν. 4. 

Ῥβοιᾶο- ογοᾶ. Ὑ᾽θ. Ηομιον. 8 15 βα.: Ἐν δὲ τῇ Φω- 
καίῃ ..«. Θεστορίδης τις ἦν γράμματα διδάσκων τοὺς 
παῖδας, ἀνὴρ οὐ κρήγυος. κατανοήσας δὲ τοῦ Ὁμήρου 
τὴν ποίησιν λόγους τοιούσδ᾽ αὐτῷ προσήνεγχε, φὰς 
ἕτοιμος εἶναι θεραπεύειν καὶ τρέφειν αὐτὸν ἀναλαβών, 
εἰ ἐθέλοι ἅ γε πεποιημένα εἴη αὐτῷ τῶν ἐπέων ἀνα- 
γράψαι καὶ ἄλλα ποιῶν πρὸς ἑωυτὸν ἀναφέρειν αἰεί. 
τῷ δ᾽ Ὁμήρῳ ἀκούσαντι ἔδοξε ποιητέα εἶναι ταῦτα" 
ἐνδεὴς γὰρ ἦν τῶν ἀναγκαίων καὶ ϑεραπείης. διατρί- 

1) Οὗ ᾿ΐτὰ δὰ Εσάρτη. 12. 
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βων ὃδὲ παρὰ τῷ Θεστορέδῃ ποιεῖ Ἰλιάδα τὴν 
ἐλάσσω (εἴ. ταρτα. 1). 

1. 

Ἴλιον ἀείδω καὶ Δαρδανίην ἐύπωλον, 
ἧς πέρι πολλὰ κάϑον Δαναοὶ ϑεράποντες Ἄρηος. 

Ῥβουᾶο- ογοᾶ. Υἱίαδ Ἡοχιοσὶ 8. 16: διατρέβων δὲ 
(ὁ Ὅμηρος) παρὰ τῷ Θεστορίδῃ ποιεῖ Ἰλιάδα τὴν 
ἐλάσσω, ἧς ἡ ἀρχή᾽ ,Ἴλιον --- "άρηος“. 

2. 

Δϊας μὲν γὰρ ἄειρε καὶ ἔχφερε δηιοτῆτος 
ἤρω Πηλείδην, οὐδ᾽ ἤϑελε δῖος Ὀδυσσεύς. 
Πῶς ἐπεφωνήσω; πῶς οὐ κατὰ κόσμον ἔειπες; 

Καί κε γυνὴ φέροι ἄχϑος, ἐπεί κεν ἀνὴρ ἀναϑείη" 
[ἀλλ᾿ οὐχ ἂν μαχέσαιτο.] . δ 

Ατϊβέορι. Ἐκ. 1056 54.: Καί κε γυνὴ φέροι ἄχϑος, 
ἐπεί κεν ἀνὴρ ἀναϑείῃ. ἀλλ᾽ οὐκ ἂν μαχέσαιτο 
(ν. 4, δ) χέσαιτο γάρ, εἰ μαχέσαιτο. ὕὍΌ᾽ ὅ,.680].: 
Ἡ ἱστορία τοῦτον τὸν τρόπον ἔχει. ὅτι διεφέροντο 
περὶ τῶν ἀριστείων ὅ τε Αἴας καὶ ὃ Ὀδυσσεύς, ὥς 
φησιν ὃ τὴν μικρὰν Ἰλιάδα πεποιηκώς. τὸν Νέστορα 
δὲ συμβουλεῦσαι τοῖς Ἕλλησι πέμψαι τινὰς ἐξ αὐτῶν 
ὑπὸ τὰ τείχη τῶν Τρώων ὠτακουστήσοντας περὶ τῆς 

ἀνδρείας τῶν προειρημένων ἡρώων. τοὺς δὲ πεμῳϑ ἐν- 

τὰς ἀκοῦσαι παρϑένων διαφερομένων πρὸς ἀλλήλας, 

Βτασπι. Π. 8. τί σφ᾽ ἐπεμωμήσω; ἐπεὶ οὐ Ἠοττηδῃγχ Ορυθβο:. 
ΥΠ, Ρ. 868. --- δ. Ὑοῖθα ἀλλ᾽ --- μαχέσαιτο πῦτα μὰς Ἰρογχενιολοῦ, 
ἱποοσξατα, ΠοΙθαΐ ρ]υτίταὶ; ροοίδθ νἱπάϊοδι Βοστα. 1]. . 
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ς ὧν τὴν μὲν λέγειν ὡς ὁ Αἴας πολὺ κρείττων ἐστὶ 
τοῦ Ὀδυσσέως, διερχομένην οὕτως .,.Δἴας --- Ὀδυσσεύς“ 

(νυ. 1, 3). τὴν δ᾽ ἑτέραν ἀντειπεῖν ᾿4ϑηνᾶς προνοία᾽ 
»πῶς --- ἔειπες“ (γν. 8) ψεῦδος; (ψεῦδος ἅο]. ὙΥῸ}}) 
τοῦτο δέ, ἵνα δείξῃ ὡς Ζημοσϑένους, οὐ τοῦ Κλέω- 
νος τὸ κατόρϑωμα. --- “Ἄλλως. τοῦτο ἐκ τοῦ κύχλου 
ἀφείλκυσται. λέγεται δὲ ἀπὸ τῶν Τρῳφάδων., κρινου- 
σῶν τὸν Ζ4ἴαντα καὶ τὸν Ὀδυσσέα. λέγεται δέ, ὅτι οὐ 
τὸ τοῦ Αἴαντος ἔργον, ἀλλὰ τὸ τοῦ Ὀδυσσέως. 

ὃ. 

Επβίαίῃ, δᾶ 1]. ρ. 28ὅ, 84 ἔοπι. 216 Β88. Ὁ τὴν 
μικρὰν Ἰλιάδα γράψας ἱστορεῖ μηδὲ καυϑῆναι συνή- 
ϑῶς τὸν Αἴαντα, τεϑῆναι δὲ οὕτως ἐν σορῷ διὰ τὴν 
ὀργὴν τοῦ βασιλέως. 

4. 

Πηλείδην δ᾽ ᾿Δἀχιλῆα φέρε Σκῖρόνδε ϑύελλα, 
ἔνϑ᾽ ὅ γ᾽ ἐς ἀργαλέον λιμέν᾽ ἵκετο νυχτὸς ἐκξένης. 

Ξ6801. οι. (Β) δὰ 11. Τὶ 826: Σκύρῳ] Ὁ δὲ τὴν μι- 
κρὰν Ἰλιάδα γράψας ἢ (φησὶν) ἀναξευγνύντα αὐτὸν 
(ε6. τὸν «Αχιλλέα) ἀπὸ Τηλέφου 5) προσορμισϑῆναι 
ἐκεῖ" Πηλείδην --- ἐκείνης“. Ἐδᾶοτι ἔογο μαρϑαὺ Επδβίδιῃ. 

δα 100. Ρ. 1187, 16 β8αᾳ. Βοῃ. 1288 Βα8. ὅομο). Ῥασίβ. 

ΔΡ. Οτϑιὰ ἀπ. Ῥᾶγν. ΠῚ, ρ. 262. 

Εσδρα. ΤΥ. 2. ἀργαλέον ἴοτί. ἀσπάσιον. 
1) γράψας δααϊαϊ οχ Επείαϊϊο. 2) ἐκ Εὐβύ. 8) τοῦ 

“Μυσοῦ δαὰ, Ἐπρίαξίῃ. --- 4) ν. 1 ἰδαίυχη δϑεσὺ 8.80]. Ῥδσ. 
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ὅ. 

᾿“μφὶ δὲ πόρκης 
χρύσεος ἀστράπτει καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ δίκροος ἄρδις. 

β0801. δὰ Ῥιπᾶ. Νοα. ΥἹ, 8ὅ: Οὐχ ἐκ παραδρομῆς 
δὲ ζάκοτον εἶπε τὸ δόρυ τοῦ ᾿Αχιλλέως, ὡσανεὶ μεί- 
νον ἥ τε τοιοῦτον αὐτὸ ἔφη ἐν κοινότητι, ἀλλ᾽ ὅτι 
ἰδιώτερον παρὰ τὰ ἄλλα κατεσκεύαστο. δίκρουν γάρ, 
ὥστε δύο ἀκμὰς ἔχειν, καὶ μιᾷ βολῇ ὥστε δισσὰ τὰ 
τραύματα ἀπεργάξεσϑαι. καὶ “Αἰσχύλος ἐν Νηρεῖσὶ" 

χάμακος εἶσιν κάμακος γλώσσημα: διπλάσιον. καὶ Σο- 
φυχλῆς ἐν ᾿Αχιλλέως ἐρασταῖς" ἢ δορὸς διχόστομον 
πλᾶχτρον᾽ δίττυχοι γὰρ ὀδύναι μιν ἥἤρικον ᾿Δχιλληίου 
δόρατος. μετάγουσι δὲ τὴν ἱστορίαν ἀπὸ τῆς “έσχου 
μιχρᾶς Ἰλιάδος λέγοντος οὕτως οἀμφὸὲ --- δίκροος δίη“. 

8080], Ψιοῦ. δᾷ Ηο. Π. Π, 142 πάλλειν --- Πηλιάδα 
μελίην] Οἱ δὲ πλάττονται λέγοντες ὅτι Πηλεὺς μὲν 
παρὰ Χείρωνος ἔμαϑε τὴν χρῆσιν αὐτῆς, ᾿Δχιλλεὺς 
δὲ παρὰ. Πηλέως. ὁ δὲ οὐδένα ἐδίδαξε. καὶ ὁ τῆς 
μικρᾶς Ἰλιάδος ποιητὴς ἀμφὶ --- δίκροος αἰχμήκ, ΟΣ, 
ὅ0}0}, ΤΌΤ]. 80. Οτϑιαοσ. Αμθοᾶ, Ῥασ. ΠῚ ρ. 286. 

θ. 

᾿ἄμπελον, ἣν Κρονίδης ἔπορεν οἱ παιδὸς ἄποινα 
χρυδεέην φύλλοισιν ἀγανοῖσι κομόωσαν 

ἔτδρτω. Υ. 3. ἄρφδις] δέη Οοαά, 5680]. Ῥίπά.; αἰχμή, αποὰ οἱ, 
ἔεγῃθ δ ὕοσω. Αθπ. 11 οχο. 1, ϑχϊδοῦ ϑομοῖ. γιοῦ, Ὁ ῃ.; 
αἰχμῆς βϑ08ο01. Τούτη]. ἂΡ Οσβσα.: ες ἄρδις ϑοριίίρου δὰ ΕἸ ΘΘΌ, 
ἴλτο, Ρ. 89. ΟἿ. Ηοτοά. ΕἾν, 81. ΑΘβ0}. Ῥγχοζω. 880 Πιπὰ. 

.ΨΙ. 1. οἵ Νίεοι 8 Οά. ΠῚ Ρ. 392; οὗ νυϊρο. 
- 3, χρυσείην] 516 ΒΈΒο]. Οτοβὺ.; γρυσεέοις Βομοῖ, Ττοβὰ, --. 
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βότρυσί ϑ8᾽, οὖς Ἥφαιστος ἐπασκήσας 4]ιὶ πατρὶ 
δῶχ᾽, ὃ δὲ Δαομέδοντι πόρεν Γανυμήδεος ἀντί. 

ΒΒ]. γαΐ. δᾶ Επτ. Ττοδᾶ, 821 “Μαομεδόντιε παῖ] Τὸν 
Γανυμήδην καϑ'᾿ Ὅμηρον Τρωὸς ὄντα παῖδα “αομέ- 
δοντος νῦν εἶπεν ἀκολουϑήσας τῷ τὴν μικρὰν Ἰλιάδα 
πεποιηκότι, ὃν οἵ κτλ. (οἷ, βαρτα ». 88). φησὶ δὲ 
οὕτως ἄμπελον --- ἀντῶῤ, 680]. δὰ Ἐπν. Οτγοβί. 1892 
(Π ν. 805 Ῥ1μ5.): Τινὲς οὐχ ἵππους, ἀλλὰ χρυσῆν 
ἄμπελόν φασι δεδόσϑαι ὑπὲρ Γανυμήδους, καϑάπερ 
ἐν κύκλῳ λέγει ἢ ἄμπελον --- ἀντίῥς ΟἿ β680)]. δ 

Ηομ. Οα. 4, 521. 

Ἱ. 
Ῥααβθῃ, ΠῚ, 26, 9 (1): Μαχάονα δὲ ὑπὸ Εὐρυ- 

πύλου τοῦ Τηλέφου τελευτῆσαί φησιν ὁ τὰ ἔπη ποιή- 

σας τὴν μικρὰν Ἰλιάδα. 

8. 

Κ6Π01. νοίδ. δᾶ Τυγοορῃσ. ἡ 1780: σφραγὶς μενεῖ 
Θόαντος] ὃ τὴν μικρὰν ᾿Ιλιάδα γράψας φησὶ τρωϑῆναι 
τὸν Ὀδυσσέα ὑπὸ Θόαντος ὅτε εἰς Τροίαν ἀνήρχοντο ἡ). 
Ἐδάθηλ παῖταὺ Τζοίζ. δα 100. 

»"» 

ἀγανοῖσι ὅ980}. Επχ. αἰτοαῦθ 106. [ἀγαννοῖσιν ΒΑΥΠΘΕΊ. Τ, οΟυΒ 
οοσυρΐἕυϑ. ἀγαννοῖσιν τυοίΣ Ὕ οἷο Ογοὶ ΘΡ. Π ν. ὅ84 Βα: 
᾿ρσοῦδὺ Οβδηῃ, αἱ (ϑαοίθαγ. ἸΘΧ. 50.) ἀγαυφοῖσιν οοῃΐ.; ἀγαυοῖ- 
σιν 7οχίϊῃ Ἰτροῖβ ΗΠ Ῥ, 884, 6. Ββδμμοίάθε: χρυσείην φύλλοισιν, 
ἰανϑέσι (γ6}] ἄμ᾽ ἄνϑεσι) χαὶ κομόωσαν ἰἰἄβοοκ » 10. φυδλοισι 
παναργυρέοις κομ. Ἠθγταδηῃ Ορβο. Υ͂ Ρ. 186. -- 8. ϑ᾽ οπι. 
5680]. Ογοϑὺ. --- 8 8ᾷᾳᾷ. ἐπασκήσας πατρὶ δῶκεν, ] αὐτὰρ ὃ Λαομ. 
5680]. Οχοϑβί. 

1) Ἑχοιϊᾶϊν πόσθθῃ ροοίδθ. ΑἸ λέγεται. 2) Οἷ. βυρτᾶα ". 
29 υοὖ. 2, --- 8) δυσμενεῖς Δα. ΤχΖοῦζΖ. 
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9. 

Ηδαγοῖ. νυ. Ζιομήδειος ἀνάγκη: παφοιμία Κλέαρ.- 

Ἰος μέν φησι, “Διομήδους ϑυγατέρας γενέσθαι πάνυ 
μυχϑηράς, αἷς ἀναγκάξειν πλησιάζειν τινάς. καὶ εὐϑὺ; 

αὐτοὺς φονεύειν ὃ ὃὲ τὴν μιχρὰν Ἰλιάδα ...... Γ 
φησί, ἐπὶ τῆς τοῦ Παλλαϑδέίου πλοκῆς γενέσϑαι. 

10. 

8080]. Ηδτῖ. δὰ οπι. Οἀ. ὃ, 385 Ἔνϑ᾽ ἄλλοι μὲν 
πάντες] ᾿Δρέσταρχος τοὺς ε΄ ἀϑετεῖ, ἐπεὶ ἐν Ἰλιάδι 
οὖ μνημονεύει ᾿Δντίκλου ὃ ποιητής ......--... Ὁ ἥ4ν- 
τικλος ἐκ τοῦ κύκλου. οὐκ ἐφέροντο ὃὲ σχεδὸν ἐν 
χάσαις οἵ πέντε Ὧ.. 

11. 

Νὺξ μὲν ἔην μέσση, λαμπρὴ δ᾽ ἐπέτελλε σελήνη. 
ΤιοίΣ, δὰ Ὡγοορηγ. 344: Τότε δὲ τῶν Τρώων κατεῖ- 
ϑύντων καὶ ἀπατηϑέντων δόλοις τοῦ Σίένωνος καὶ 
ἑϊχυσάντων τοῦτον περὶ τὴν πόλεν καὶ μέθῃ καὶ χαρᾶ 
καὶ ὕπνῷ συσχεϑέντων, αὐτὸς ὃ Σίνων, ὡς ἣν αὐτῷ 

1) ,συνϑείς πυρρὶοῖ Τουρ. ΙΥ̓͂ Ρ. 218. Υἱ᾽άθ Επείαξῃ. ν᾿ 
822, 11 οἱ οἀϊΐοτοβ Ζθηοῦ. 1Π|, 8 ποὸ ποῃ Ο. 3... οσ ΓΆΣα 
ἐφε ῬΑΠδᾶϊατηβο: ἴα ΡΈΪΟΪ. Ρ' δ8 84. Μδυν. ϑοδτηϊαξ δὰ 1οο. 
ἢ Οὗ Ὑ οΙοίκου. Ογοὶ. ερ.1 ἐδ ἢ 

ἔτλρτα. ΧΙ. μὲν] δ᾽ ΠΩΝΝ Ῥοπίδομι. πἰζοηῦθ 106. --- 
ὕϊσπα, [(ἴοτα. 8Ρ.] Ἐπδ6Ρ. μεσάτα, λαμπρὰ, σελάνα; λαμπρὰ οἰΐδχη 
ὅ080]. Ἐπ. : ΒοΒποιάσπίη. Εποέδέμσει Ῥγοοθι. Οὐτηχπθπέ. Ῥίω- 
ἄδτῖο, Ὁ. 41. --Ψ. 114 Τεοδίζαθ παρϑένου εἰσελάουσα [ [παρϑένος͵ 
εἰσελάσασα τ. ϑομποίάθν. ῬΆΠ0]. [Υ̓ ". 141] δρό μεγάλοισιν 
ἐν ἄσεφοις 1μόβοῖδο υἱπάϊοαὶ ὅδ απ Εγριδὲ. πΐ, ἦς 
ὅδγῃ, Ρ. Ἶ 
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6 ὡς ὁ Δέσχης φησίν᾽ ἡνίχα νὺξ --- σελήνης. ἩἨϊς 
ὙΟΥΒῈΒ ἸορΊΣ οἰΐδα 8Ρ. Ξ'6801. δὰ Ἐμυτρ. Ηθο, 910). 
ΟἸθπι. ΑἹ. ΐγχοια. 1. ρ. 139 (821 Ὁ) 5010. 881 Ῥοίι. 

(ΟἸομι. 40.) Ἐαϑθρ. Ῥσϑθρ. Εν. Χ, 12 8 1ὅ. ρ. 498 Ο 

Ἐπᾶοο. Ρ. 81, 2ὅ, Ἰποῖζ. Ῥοβίβογαθν. 720, 718. 

, 12, 

Ῥαυβ. Χ, 2ὅ, ὅ 5ᾳ. (83): Τέτρωται δὲ τὸν βραχέονα 
ὁ Μέγης, καϑὰ δὴ καὶ Δέσχεως ὁ «Δἰσχυλέίνου ἦ 
Πυρφαῖος ἐν Ἰλίου πέρσιδι ἐποίησε᾽ τρωϑῆναι δὲ ὑπὸ 
τὴν μάχην τοῦτον, ἣν ἐν τῇ νυκτὶ ἐμαχέσαντο οἵ 
Τρῶες, ὑπὸ ᾿ἀδμήτου φησὶ τοῦ «Αὐγείους Γέγραπται 
ὃὲ χαὶ Δυκομήδης παρὰ τὸν Μέγητα ὁ Κρέοντος, 
ἔχων τραῦμα ἐπὶ τῷ καρπῷ “έσχεως οὕτω φησὶν 

αὐτὸν ὑπὸ ᾿Δἀγήνορος τρωϑῆναι. δῆλα οὖν ὡς ἄλλως 
γε οὐκ ἂν ὁ Πολύγνωτος ἔγραψεν οὕτω τὰ ἕλκη ἀφέσιν, 
εἰ μὴ ἐπελέξχτο τὴν ποίησιν τοῦ “έσχεω. 

18. 
Ῥαυβαη. Χ, 260, 7 5μᾳ. (3): Ὅμηρος μέν γε ἐδήλω- 

σεν ἐν Ἰλιάδι Μενελάου καὶ Ὀδυσσέως ξενίαν παρὰ 
᾿Αντήνορι, καὶ ὡς Ἑλικάονι ἡ Δαοδέκη συνοικρίη τῷ 
᾿Αντήνορος" Δέσχεως δὲ τετρωμένον τὸν Ἑλικάονα ἐν 

1) Καλλισϑένης ἐν β΄ τῶν “Ἑλληνικῶν οὕτω γράφει" ἑάλω ἡ 
Τροία Θαργηλιῶνος μηνός, ὡς μέν τινες τῶν ἱστορικῶν ἡ ἴσεοι- 
μένου, ὡς δὲ ὁ τὴν μικρὰν Ἰλιάδα η φϑίνοντος. διορίζει γὰ 
αὐτὸς τὴν ἄλωσιν φαύκων συμβῆναι τότε τὴν κατάληψιν ἡνώς 
ηϑῸξ --- σελή 

2) αἶαν οοἀὰ.; ογαθῃᾶ, Ὠπάαοχῇ, 



. 
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{ δ 

τῇ νυκτομαχία γνωρισθῆναί τε ὑπὸ Ὀδυσσέως καὶ 
ἐξαχϑῆναι ξῶντα ἐκ τῆς μάχης φησίν. 

14. 

Ῥαύβδη. Χ, 26, 4 (1): ᾿“στύνοον δέ, οὗ δὴ ἐποιή- 
σατο καὶ Μέσχεως μνήμην, πεπτωχότα ἐς γόνυ ὃ 
Νεοπτόλεμος ξίφει παΐίει. 

18. 

Ῥβύβδῃ. Χ, 27, 1 βαᾳ. (1): Νεκροὶ δέ, ὁ μὲν γυμνὸς 
Πῆλις ὄνομα ἐπὶ τὸν νῶτόν ἐστιν ἐρριμμένος, ὑπὸ 
δὲ τὸν Πῆλιν Ἠϊονεύς- τε κεῖται καὶ "άδμητος ἐνδε- 
δυχότες ἔτι τοὺς ϑώρακας" καὶ αὐτῶν “έσχεως Ἠϊο- 

νέα ὑπὸ Νεοπτολέμου, τὸν ὃὲ ὑπὸ Φιλοχτήτου φησὶν 
ἀποϑανεῖν τὸν "άδμητον ......... ἀφίκετο μὲν δὴ 
ἐπὶ τὸν Κασσάνδρας ὃ Κόροιβος γάμον, ἀπέϑανε δέ, 
ὡς μὲν ὃ πλείων λόγος, ὑπὸ Νεοπτολέμου, “Δέσχεως 
δὲ ὑπὸ “ἸΠομήδους ἐποίησεν .....«..«οννοςς Πρίαμον 
ὃὲ οὐκ ἀποθανεῖν ἔφη “έσχεως ἐπὶ τῇ ἐσχάρα τοῦ 
Ἑρκείου, ἀλλὰ ἀποσπασϑέντα ἀπὸ τοῦ βωμοῦ πάρεργον 
τῷ Νεοπτολέμῳ πρὸς ταῖς τῆς οἰκίας γενέσϑαι ϑύραις. 

ἐὐνονννν ᾿Δξίώονα δὲ παῖδα εἶναι Πριάμου. Δέσχεως καὶ 
ἀποϑανεῖν αὐτὸν ὑπὸ Εὐρυπύλου τοῦ Εὐαίμονος 
φησι. Τοῦ ᾿Αγήνορος δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν ποιητὴν 
Νεοπτόλεμος αὐτόχειρ ἐστί, καὶ οὕτῳ φαίνοιτο ἂν 
Ἔχεκλος μὲν φονευϑεὶς ὁ ᾿ἀγήνορος ὑπὸ ᾿Δ4χιλλέως, 
ἀγήνωρ δὲ αὐτὸς ὑπὸ τοῦ Νεοπτολέμου. 

160. 

Αὐἰβίορῃ. ᾿ιγϑιϑίσ. 165 5ᾳ.: Ὁ γῶν Μενέλαος τῶς 
Ἑλένας τὰ μᾶλά πα ] γυμνᾶς παραυιδὼν ἐξέβαλ᾽, οἰῶ, 
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τὸ ξίφος. ὕὶ β01ο].: Ἢ ἱστορία παρὰ ἸΙβύκῳ Ὁ. τὰ δὲ 
αὐτὰ καὶ Μέσχης ὁ Πυρραῖος ἐν τῇ μιχρᾷ Ἰλιάδι. 
καὶ Εὐριπίδης κτλ. ΟἿ Κ080]. δᾷ ὕο8βρ. 714. 

11. 

Ῥαυβδη. Χ, 2ὅ, 8 (8): Δέσχεως δὲ ἐς τὴν “ἴϑραν 
ἐποίησεν, ἡνίκα ἡλίσκετο Ἴλιον, ὑπεξελθοῦσαν ἐς τὸ 
στρατόπεδον αὐτὴν ἀφικέσθαι τὸ “Ἑλλήνων καὶ ὑπὸ 
τῶν παίδων γνωρισϑῆναι τῶν Θησέως, καὶ ὡς παρ᾽ 
Ἀγαμέμνονος αἰτήσαι Ζημοφῶν αὐτήν᾽ ὁ δὲ ἐκείνῳ 
μὲν ἐθέλειν χαρίξεσθαι. ποιήσειν δὲ οὐ πρότερον ἔφη 
πρὶν Ἑλένην πεῖσαι ἀποστείλαντι δὲ αὐτῷ κήρυκα 
ἔδωκεν Ἑλένη τὴν χάριν. ᾿ 

18. 

“«ἀὐτὰρ ᾿Δχιλλῆος μεγαϑύμου φαίδιμος υἱὸς 
᾿ΕἘχτορέην ἄλοχον κάταγεν κοίλας ἐπὶ νῆαςρ. 
παῖδα δ᾽ ἑλὼν ἐκ κόλπου ἐυπλοκάμοιο τιϑήνης. 
ῥὀἴψε ποδὸς τεταγὼν ἀπὸ πύργου" τὸν δὲ πεσόντα 
ἔλλαβε πορφύρεος ϑάνατος καὶ μοῖρα κραταιή. 

Τχοίζ, δὰ Τγοοραγ. 1268: 4Δέσχης δὲ ὁ τὴν μικρὰν 
Ἰλιάδα πεποιηκὼς ᾿ἀνδρομάχην καὶ Δἰνείαν αἰχμαλώ- 
τους φησὶ δοϑῆναι τῷ ᾿Αχιλλέως υἱῷ Νεοπτολέμῳ, καὶ 
ἀπαχϑῆναι σὺν αὐτῷ εἰς Φαρσαλίαν τὴν ᾿Αχιλλέως 
πατρίδα. φησὶ γὰρ οὑτωσί: αὐτὰρ --- κραταιή“.Ὁ 

1) Ετδᾶρτα. 16 (Ὁ. 186) βομβηοίάσν. (86 ΒουρΚ.) --- 2) Απᾶγ. 
628---681. 8) Ουϊ δρυὰ Τούς. βοαπηθαγ γΘΥΒᾺΒ ΒΘΣ, ὩῸΠ ΘΟ Β86,, 
βοα Κιχησηΐαθ ϑυηῦ, αὖ ἀἰθοϊταυβ ὁ ὥσθ] δὰ ΕΣ. Απάᾶγ. 14 ἃ 
Οοθοίο σοροχίο; οὗ. Εὺσ. ῬΒοθα. οᾶ. 166] Ρ. 281 οὐ Ξ980). Ευχ., 
εἃ. Ὀιμα, ΤΥ͂ Ρ. 126 βᾳ. Ρχὸ καὶ 4ἐν. αἰχμαλώτους 168. αἰχμά- 
ὠτον. 
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ΟἹ, Ῥαυβδῃ. Χ, 28, 9 (4): Γέγραπται μὲν ᾿ἡνδρομάχη, 
καὶ ὁ παῖς οὗ προέστηκεν ἑλόμενος τοῦ μαστοῦ" τούτῳ 
Μέσχεως ῥδιφέντε ἀπὸ τοῦ πύργου συμβῆναι λέγει 
τὴν τελευτήν, οὐ μὴν ὑπὸ δόγματός γε Ἑλλήνων, 
ἀλλ᾿ ἰδία Νεοπτόλεμον αὐτόχειρα ἐθελῆσαι γενέσϑαι. 

19. 

Ῥαυβδα. Χ, 26, 1 8ᾳ. (1): “έσχεως δὲ καὶ ἔπκῃ τὰ 
Κύπρια διδόασιν Εὐρυδίκην γυναῖκα Δἰνείᾳ. γεγραμ- 
μέναι δὲ ἐπὶ κλίνης ὑπὲρ ταύτας 4ηινόμη τε καὶ 
Μητιόχη, καὶ Πεῖσίς ἐστι καὶ Κλεοδίκη" τούτων ἐν 
Ἰλιάδι καλουμένῃ μικρᾷ μόνης ἐστὶ τὸ ὄνομα τῆς 
δΔηινόμης. 

Ἐταρταθηΐα ἀυ18. 

[1.} 

Φήμη δ᾽ ἐς στρατὸν ἦλϑε. 
Αθβομῖποβ οοπίσα ΤΙπλτοι. 8 128 (140 5ᾳ.) ἀθ 

τοῦ φήμη ἄϊδδοτομβ: καὶ οὕτως ἐναργές ἐστι καὶ οὐ 
πεπλασμένον ὃ λέγω, ὥσϑ᾽ εὑρήσετε καὶ τοὺς προγό- 
νους φήμης ὡς ϑεοῦ μεγίστης βωμὸν [ἰδρυμένους, 
καὶ τὸν Ὅμηρον πολλάκις ἐν τῇ Ἰλιάδι λέγοντα 
τροὸ τοῦ τι τῶν μελλόντων γενέσθαι" φήμη δ᾽ εἰς 
στρατὸν ἦλθες. Αἃ Πιίδάοθπι ρᾶγγϑῖα Βοὺ ἐγαρταθαύαχη 
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τοοσομθπι 6686 βἰδίποσιπὺ ΘΙΟΚΟΥ Ογο]. 6ρ. 1, ν. 13 

ποί. 168. Βοάθ Ῥορθβ. στϑθο. μιϊδέ. ἴ, Ρ. 2389. Ὀδπϊ. ἢ 

1) ΡΙαΐ. τποτϑ]. Ρ. 158 Ε. ᾿ἄκούομεν γὰρ ὅτι καὶ πρὸς 
τὰς ᾿μφιδάμαντος ταφὰς εἰς Χαϊκίδα τῶν τότε σοφῶν οἷ δοκι- 
μώτατοι ποιηταὶ συνήλϑον. ἦν δὲ ὁ ᾿ἀμφιδάμας ἀνὴρ πολεμι- 
κὸς (πολεμικὸς ΝΙοίζβομα, πολιτικὸς γυ]ρ0) καὶ πολλὰ πράγματα 
παρασχὼν ᾿Ερετριεῦσιν ἐν ταῖς περὶ Δηλάντου μάχαις ἔπεσεν. 
ἐπεὶ δὲ τὰ παρεσκευασμένα τοῖς ποιηταὶς ἔπη χαλεπὴν καὶ 
δύσκολον ἐποίει τὴν κρίσιν διὰ τὸ ἐφάμιλλον, ἢ τε δόξα τῶν 
ἀγωνιστῶν Ὁμήρου καὶ Ἡσίοδου πολλὴν ἀπορίαν μετὰ αἰδοῦς 
τοῖς κρένουσι παρεῖχεν, ἐτράποντο πρὸς τοιαύτας ἐρωτήσεις καὶ 

" προῦβαλ᾽ Ὅμηρος, ὥς φησι Λέσχης" (ὥς φησι Μέσχης] οὔτι 
Βουρσξῖο Αμ8]. ΑἸοχ. [ρ. 22 δα θθσ πϑδὸ νουῦδ, ΔΣΘΟΙΒ86 ΟΘη860, 
αὖ Ἰπαϊοδγοῦ δυοίοσοχη 866 ὁΧχ ρᾶῖνυᾶ Πιδὰθ μοί 886. ΝΙθύζβοιο. 
Μοῦσά μοι ἔννεπ᾽ ἐκεῖνα, τὰ μήτ᾽ ἐγένοντο πάροιϑεν, 
μήτ᾽ ἔσται μετόπισϑεν". ἀπεκρίνατο δὲ Ἡσίοδος ἐκ τοῦ πα- 
ρατυχόντος" ἀλλ᾽ ὅταν ἀμφὶ Διὸς τύμβῳ καναχήποδες ἵπποι] 
ἄρματα συντρέψωσιν ἐπειγόμενοι περὶ νίκης᾽ καὶ διὰ τοῦτο 
λέγεται μάλιστα ϑαυμασϑεὶς τοῦ τρέποδος τυχεῖν. ΟΟπέτα Οετ. 
Ηοχηοῦῖ οὐ Ηρδὶοά. ρ. 816 Οοοί!!. 8 Νιοίζθομθ. Ὁ δ᾽ Ἡσίοδος 
ἀχϑεσϑεὶς ἐπὶ τῇ Ὁμήρου εὐημερίᾳ ἐπὶ τὴν τῶν ἀπόρων ὥρμη:- 
σὲν ἐπερώτησιν καί φησι τοῦὐςδὲ τοὺς στίχους. Μοῦσ᾽ ὦ γέ 
μοι τά τ᾽ ἐόντα τά τ᾽ ἐσσόμενα πρό τ᾽ ἐόντα, ] τῶν μὲν μηδὲν 
ἄειδε, σὺ δ᾽ ἄλλης μνῆσαι ἀοιδῆς. ὁ δ᾽ Ὅμηρος βουλόμενος 
ἀκολούϑως τὸ ἄπορον λῦσαι- φησίν. οὐδέ ποτ᾽ ἀμφὶ Διὸς 
τύμβῳ ....... (α Οοὰ. [180Χ1..}] Ἰδοῦ. Οὲ. Νιθέσβομο) 
ἅρματα συντρίψουσιν ἐρίξοντες περὶ νίκης. 1ΘΒοΒδτα Ὠσης ἃ 
γϑίοσθ μορίῳ αἱ γθυβΌση 6886 βδίϊβ οοββίαὶί. ΟἿ. αοοὺβ). γτϑοῖ. 
Ῥ. ΧΧΗΙ, Ὑγ6ΙοΚοσΣ Ογοὶ. ορ. 1, ρ. 369, α. Ἠδυτθδηη. Ορυβο. 
γ0]. ΥἹ, ν. 146, Μαχοκβομθῖς, Ρ. 8ὅ 5α. 

ΝΑισδθϊομθια αὐδὰ ἸΤΖοίζοθ δα ΤΥ ΘΟΡΗΥ. 1232 οχ Π|840 
Ῥϑσνᾶ 886 ᾿ϑυβῖ886 ρὑχοβίοίατν, [Ὕστερον δέ, τῆς Τροίας πορϑου- 
μένης, ἐλευϑερωϑεὶς ὑφ᾽ Ἑλλήνων αὐτὸς ὁ Αἰνείας, ἢ αἰχμά- 
λωτος ἀχϑεὶς ὑπὸ Νεοπτολέμου, ὥς φησιν ὁ τὴν μικρὰν Ἰλιάδα 
πεποιηκώς, καὶ μετὰ τὴν ὑπ᾽ Ὀρέστου ἐν 4Ζελφοῖς τοῦ ΝΝεοπτο- 
λέμου ἄναιρεσιν ἐλευϑερωθείς, οἰκεῖ πρῶτον τὰ περὶ Ῥαίκηλον 
καὶ ᾿Δλμωνίαν, πόλεις Μακεδονίας κτλ] ποη ΙΘβομαθ, βοὰ 
ΘΙΤΏΤΩῖΘΘ 8,11106 Ῥοοίδρ ἐγ θαθημ ἄτη 686 ἀοοθιοσ ἃ Ξ'0801]. Ὑ η. 
8 Ἐπτ, Αὐᾶγ. 14 ἃ Οοδοῖο σϑροΐο. Υ. βυρστβϑ ρ. 46 ποῦ. 8. 
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111] ΡΕΙΒΒΙ5. 

Ῥιοοὶ.Ἷ “Ἕπεται δὲ τούτοις Ἰλίου πέρσι δοςἷ 
βιβλία β΄ ̓ Δρκτένου Μιλησίου, περιέχοντα τάδε. ὡς 
τὰ περὶ τὸν ἵππὸν οἵ Τρῶες ὑπόπτως ἔχοντες περι- 
στάντες βουλεύονται, ὅ,τι χρὴ ποιεῖν᾽ καὶ τοῖς μὲν 
δυχεῖ χαταχρημνίσαι αὐτόν, τοῖς δὲ καταφλέγειν, οἵ 
δὲ ρὸν αὐτὸν ἔφασαν δεῖν τῇ ᾿4ϑηνᾷ ἀνατεϑῆναι᾽" 
χαὶ τέλος νικᾷ ἡ τούτων γνώμη. τραπέντες δὲ εἰς 
εὐφροσύνην εὐωχοῦνται ὡς ἀπηλλαγμένοι τοῦ πολέ- 
μου. ἐν αὐτῷ δὲ τούτῳ δύο δράκοντες ἐπιφανέντες 
τὸν τὲ Δαοκόωντα καὶ τὸν ἕτερον τῶν παίδων δια- 
φϑείρουσιν᾽ ἐπὶ δὲ τῷ τέρατι δυσφορήσαντες οἵ περὶ 
τὸν Αἰνείαν ὑπεξῆλθον εἰς τὴν Ἴδην καὶ Σίνων τοὺς 
πυρσοὺς ἀνέσχει τοῖς ᾿4χαιοῖς, πρότερον εἰδσεληλυϑὼς 
προσποέίητος. οἱ δὲ ἐκ Τενέδου προσπλεύσαντες καὶ 
οἱ ἐκ τοῦ δουρείον ἵππου ἐπιπίπτουσι τοῖς πολεμίοις, 

χαὶ πολλοὺς ἀνελόντες τὴν πόλιν κατὰ χράτος λαμ- 
βάνουσι. καὶ Νεοπτόλεμος μὲν ἀποκτείνει Πρίαμον 
ἐπὶ τὸν τοῦ Διὸς τοῦ ἑρχείου βωμὸν καταφυγόντα. 
Μενέλαος δὲ ἀνευρὼν ᾿Ελένην) ἐπὶ τὰς ναῦς κατάγει, 
Δηίφοβον φονεύσας. Κασσάνδραν δὲ 4ἴας ὃ Ἰλέως ) 
πρὸς βίαν ἀποσπῶν συνεφέλκεται τὸ τῆς ᾿4ϑηνᾶς 

ξύανον᾽ ἐφ᾽ ᾧ παροξυνϑέντες οἵ Ἕλληνες καταλεῦσαι 
4“ 

1) Οοᾶἂ. Ματο. 464 ἴο]. 6Υ. Οὗ δὰ Αοὐβιοριάθηη (ϑαρσα Ῥ. 
δὲ ποῦ. 9) Ηθυπθ Ρ. 837 β8α. Οἰδἱϑί. ρ. 488 βα. [688 5α. [.1Ρ8.] 
ΜΠΟΒΔ61} 15 Ὁ. 112. Ὠι:πᾶ. Ρρ. ΧΧΧΥΠΙῚ κα. --- Ιῃβοχὶρίλο: ἰλίου 
περσίδος β ἀρκτένου. --- 3) περσίδος οοἅ, 8) τ᾽ βραί!ο στϑ]ιοῖο 
θ0ά.; τούτῳ 610. ϑιυυάθταυμπά; τῷ τόπῳ ΤΑϊοτβοῖι Αοὐ.ΡΒ110]. 
Ἰομδο. ΠΡ. ὅ88. 4) Ἑλένην Ηογῃο; ἔλενον Οοά. --- ὅ) ὁ ἡλέως 
(οἱ, Ὀϊλέως ἤδγπθ. ΟΥ, αἀὰοΒ ἰδυδαὺ ΜιΟΒ86]18. 

Ἐρίοο. αττ. Ἐτδριπθαηίδ. 1. 4 



ΒΟ 1.11 ΡΕΒΗΊΙΞ. 

βουλεύονται ἢ τὸν Αΐαντα, ὁ δὲ ἐπὶ τὸν τῆς ᾿Αϑηνᾶς 
βωμὸν καταφεύγει καὶ διασώξεται ἐκ τοῦ ἐπικειμένου 
κινδύνου. ἔπειτα ἐμπρήσαντες τὴν πόλιν Πολυξένην 
σφαγιάξουσιν ἐπὶ τὸν τοῦ ᾿Ζ4χιλλέως τάφον. καὶ Ὀδυσ- 
σέως ᾿ἀστυάνακτα ἀνελόντος Νεοπτόλεμος ᾿άνδρομα- 
χην γέρας λαμβάνει. καὶ τὰ λοιπὰ λάφυρα διανέμον- 
ται Δημοφῶν δὲ καὶ ᾿ἀκάμας Αἴϑραν εὑρόντες ἄγουσι 
μεϑ’ ἑαυτῶν. ἔπειτα ἀποπλέουσιν οἱ “Ἕλληνες, καὶ 
φϑορὰν αὐτοῖς ἡ ̓4ϑηνᾶ κατὰ τὸ πέλαγος μηχανᾶται. 

Τηρβοσρο Ρ. 84 Ἰαυᾶδίαᾶ. [Νεοπτόλεμος ἀἸ]πίο- 
κἸτείν[ε]ι5) Πρίαμον καὶ ᾿4γήνορα, Πολυποίτης ᾿Εχεῖον, 

Θρασ[υ]Ἱμήδης Νι[κ]αίνετον ἢ), Φιλοχτήτης ΖἹιοπ[ε]ίϑην, 
Ζιο...." 

1, 

Ῥίομγβ. Ηδ]οαση. Απίϊα. βοτὰ. 1, 69: ᾿Δρκτῖνος δέ 
φησιν ὑπὸ Ζιὸς δοϑῆναι Ζαρδάνῳ παλλάδιον ὃν καὶ 
εἶναι τοῦτο ἐν ἸΙλίῳ ἕως ἡ πόλις ἡλίσκετο, κεκρυμμέ- 
νον ἐν ἀβάτῳ, εἰκόνα ὃὲ ἐκείνου κατεσκευασμένην 
μηδὲ ἕν τοῦ ἀρχετύπου διάφορον ἀπάτης τῶν ἐπιβου- 
λευόντων ἕνεκα ἐν φανερῷ τεϑῆναι καὶ αὐτὴν ᾿Αχαιοὺς 

ἐπιβουλεύσαντας λαβεῖν. 

1) βούλονται Ηργαθ. 2) τοῦ ἐπικειμένου κινδύνου. ἔπειτα 
ἀποπλέουσιν --- μηχανᾶται. (6. [0]. 41.) καὶ Ὀδυσσέως -- 
μεϑ᾽ ἑαυτῶν. ἔπειτα ἐμπρήσαντες -- τάφον οοᾶ. Οτάϊποπι 
ὈΓΙΒΟ πὶ χοβυϊθαϊυ ΤΠ ΘΩγΒ 11. Οθηΐγα! Ὁ]. 1874 γν. 668. -- ΜΙ- 
ΟὮ86]118 Ροβὺ 70]... 6 Οοᾶ. Ματο. ζοϊατπι Θχοὶ 1886 ταὺαθ σου ρᾶ 
καὶ Ὀδυσσέως -“--- τάφον ἃ ϑίθβι ΠΟΣῚ ΠῚ φουβι θη βρϑοῦδβ 
Ῥαΐαῦ; αὐδὴλ ΟΡΙΠΙΟΠΘτη το ξ6]}}ψυῸ  ΤΘΏΤΒ 1]. 1]. 8) Βορεδαστγαμὺ 
Κι Ο. ΜᾶΠου. Τγοθβοη . βζηγτῃ. Ρ. ΕΧΧΥ͂, 4) ϑρασιμηδης 
γνιδιαίνετον (Ὁ) ἸΠΒοΥΙ ΡΟ. 



ΠῚῚ ῬΕΉΒΙΒ. 51 

2. 

5080]. οι. οὐ γαΐ. δὰ Επγ. Απᾶν. ΓΌ ἀθ Αβίγδμηδοίο: 

Στησίχορον μέντοι ἱστορεῖν (φασιν) ὅτι τεϑνήκοι καὶ 
τὸν τὴν πέρσιδα συντεταχότα.... .ἢ ποιητὴν ὅτι καὶ 

ἀπὸ τοῦ τείχους ῥιφείη. 

᾿ ὃ. 

Θησείδῃσι δὲ δῶρα πόρε κρείων ᾿Δγαμέμνων 
δὲ Μενεσϑῆι μεγαλήτορι ποιμένι λαῶν. 

8080], αΐ, οὐ Νϑαρ. δὰ Ευγ. Ὑχοδά. 81: Ἔνιοι ταῦτά 
φασι πρὸς χάριν εἰρῆσϑαι᾽ μηδὲν) γὰρ εἰληφέναι 
τοὺς περὶ ᾿Δἀκάμαντα καὶ Ζημοῳφ ὦντα ἐκ τῶν λαφύρων, 
ἀλλὰ μόνην τὴν Αἴϑραν, δι’ ἣν καὶ ἀφίκοντο εἰς 
Ἴλιον Μενεσϑέως ἡγουμένου. ΜΔυσίμαχος δὲ τὸν τὴν 
πέρσιδα ἢ) πεποιηκότα φησὶ γράφειν οὕτως ..Θησεί- 
δαις --- λαῶν“. 

- 4. 

Ἐξ ὀλίγου διαβὰς προφόρῳ ποδί, ὕφρ᾽ οἱ γυῖα 
τεινόμενα ῥώοιτο καὶ εὐσθενὲς εἶδος "ἔχῃσι. 

Ῥιοπιοᾶ. ». 478 Ῥαυΐβοιμ. [ἀτϑμμι, 1,8. 1, ». 477 Κο11. ἀ1818- 

ἰογὰ βοσιρύὐ. Ἰα 11 τοὶ ταϑίσιοδθ Ρ. 428 8αᾳ.] Α11] ἃ Μαχίο 

οὐΐαμη Ἰϑτα θπὶ δἰσθασαμι ἄπο ἰγαδαπὺ, αἱ σαχα ΟΥΘΌΤΙ- 

ἱθΥ ῬΏστ88 ἱπίτοὺ οὲ ὑδίαχα οὕτὰ οἰδηοσθ ἰοτααογοῦὺ, ἀπὸ 

1) ᾿υϑοῦηδθ βίρῃδ ροβ. Ὀϊμαουῖ, 2) ὅοδο]. Νϑαρ. οἂ. Οοροὺ 
Ροϑὺ Επχ. ῬΒοθη. δᾶ. (166] Ρ. 802 βᾳ:. 8) ὅδ1ο Οοροῦ; μὴ οοἀά. 

Εταστα. 111. 1. Θησείδαις δ᾽ ἔζορε δῶρα οοαᾷ.; δσιηθομά, 
Κορ Οοπὶ. 6ρ. 1, Ρ. 11. 

4) πέρσιδα Οὐοδοΐ, περσηΐδα οοαα. 
γδρτη. ΠΥ. 1. ὄφρ᾽ οἵ] ᾿οοὰβ οοτχυρίυθ. τόφρ᾽ ἔπι γ96] 

ὄφρα τε Ναθῖο. ὄφρ᾽ ὅγε ϑομηθίάθπ. ῬΆ110]. ΙΡ, ν. 146. -- 
ἢ, τεινομένῳ Τίατδο ἂρ. δαπίθῃ. δὰ Τοσγοθἴδβη. Μ. ρ. 617. -- 
εἶδος] ἔχνος ΒΌΒΗΚ. 

4 Ἕ 



52 ΝΟΥ͂ΤΙ. 

τοῦ ἱέναι καὶ βοᾶν Ἰαταθυβ Δρρθ]]αίασ: Ἰάοῖτοο οΧχ ὈΓΟΥΪ 

οὗ Ιοῆρα ρϑάθιῃ δυπο 6886 ΘοΙαροβίίθτῃ, απο Εἱ ααὶ ᾿ἰΔου- 

Ἰθη Σ ΟΧ ὈΣΘΟΥΪ ϑΟοοθΒὰ 1 οχύθμϑυσῃ ρϑθθυδι Ῥγοΐθγι ἴα, 

αὖ Ῥτοιηρίϊοσο πἶδα (6118 ἰοίαχτα οοπβτιηθηί. Αποίου μαϊαϑ 

σἱσαϊοπίβ.) Ατοῦπαβ αγδθοῦβ 818. υϑσβῖθαβ ροσμϊθοίατ. ἢ 
Ο Ἴαμβος ..ἐξ ὀλίγου --- ἔχῃσι." 

ΝΟΡΤΙ. 

Ῥτοοῦ. ὃ Συνάπτει) δὲ τούτοις τὰ τῶν Νόστων 
βιβλία ε΄ ᾿4γίου) Τροιξηνέου, περιέχοντα τάδε. 

Θυδ6 3680]}. ὕἵϑῃ. οὐ γαΐ. δὰ Εμσ. Ηβθο. 41 [τύμβῳ φίλον 
πρόσφαγμα) πδτταπί, Ὑπὸ Νεοπτολέμου φασὶν αὐτὴν (850. τὴν 
Πολυξένην») σφαγιασϑῆναι Εὐριπίδης καὶ Ἴβυκος. ὃ δὲ τὰ 
Κυπριακὰ ποιήσας φησὶν ὑπὸ Ὀδυσσέως καὶ Διομήδους ἐν 

γ τῆς πόλεως ἁλώσει τραυματισϑεῖσαν ἀπολέσϑαι, ταφῆναι 
ὃ ὑπὸ Νεοπτολέμου, ὡς Γλαῦκος γράφει. πθὸ 8ἃ Ογγρτίδ πεὸ 
δια 11 ροχβίἄθτι σϑῖθστὶ ροββαμέ. 

1) μορορδίας χα] ηϊ8. 2) Ποοῦπι Σηὐογργοίδἑπβ εϑὶ 
ὙγΘΙοον, οαΐὰβ σοσρα [ἝὙγ0]. 6Ρ. 11, Ρ. ὅ29] δρροπιζωυῦβ. “δὰ 
δδιαρυβ πϑημΐθ πα ὈΘΒΟΙΥΙΘῸ πἱού ἄδε αἰΐο θιομίοσ, ψὶθ ΝἅΚΘ 
τοῖῦ σοδ!σχοσ [Δυϊτοδαγν. 1ῃ ΕΒΘΌ. Ὁ. 69] γϑυβείδῃα (μοί. Νυβ.. 
1884 Π, 201 8α.): 0 61 δαιιθυθβ ἄδμι ταὶῦ ψΒΟ,Βομάθσ ΕΒ86, 
σοι ΕΪοίποιη 868: ᾿ΠῸῚ ΒῸ Ἰδηὴρ ἴδτα [ Βὔβι ἀ1θ ΟἸ θᾶ ν β'οὴ 
τοῦθῃ υπὰ Κναῦγο]] πὶτὰ (Ὀ]ΘῚ 62) α16 ἀὐϑδίαϊ δα : βοπάθσγιι ἀοΣ 
Οτδιησηδίκοσ 0] 0 βαρθη, 80} ἀθὺ σορ ἄθηὶ ΠΙομύου σ680}}}}- 
ἀοτίθῃ ΒΟΟΣ Β6Υ ΟΣ ᾿ΖαταΡ θσξαπᾶθη σογᾶάθη οὐθσ πϑοὶ 
Οἴμοι Ηδ]άθῃ 08 Αὐκεῖποβ, ὙΠ0 ἴῃ οἶμον πᾶσ β8θθ ὩϑΟΣ 
οἴμοι ΑΡΆ]ΒΟΒΘΗ, ὑπ οΣ νου παθὺ ΔῸΣ ππρθβομίοκὺ πὶ ἄθη 
οιβθῃ 86] 8ὲ 818 ϑυθ)θοὺ ὁ ἴαμβος, τΘμΏ αἴθ βαὈ)θοῦ πἱοδὺ 
Θἴμθίη ΑὉΒΟΒΥΘΙΌΘΥ Ζὺσ [δϑὺ [4}}0. 5 3) Οοἄ. Μαᾶτο. 4064 ἴο]. 47.. 
Υ. δὰ λοίμιορι θυ (ϑαρσγα Ρ. 82 πού. 3.) Ἠθγηθ Ρ". 40 8α. -Ξ 
ααιδῖ, Ηρ. ρ. 486 εᾳ. [688 Βα. [.1Ρ8.] --- ΜΊΟΒΔΘ]15 Ῥ. 112 -- 
Ὀιμά, ρ. ΧΧΧΙΧ βᾳ. -- [πβοχτὶρο: νύστων ξ αγιου. -"- 4) ον. 
ἅπτεται Ὑ͵ΘΊΟΙκοΣ. ὅ) δῖα οοᾶ. (ἔὐγιου Ἰορὶξ ΞΙΘΌΘΗΪΚΘο5.) 
᾿Αγίου Τ ἈΙΘΥΒΟΒ. 



ΝΟΗ͂ΤΙ. δ8 

᾿ϑηνᾶ ᾿Αγαμέμνονα καὶ Μενέλαον εἴς ἔριν καϑίστησι 
περὶ τοῦ ἔκπλου. ᾿Δἀγαμέμνων μὲν οὖν τὸν τῆς ᾿4θη- 
νᾶς ἐξιλασόμενος χόλον ἐπιμένει, Διομήδης δὲ καὶ 
Νέστωρ ἀναχϑέντες εἰς τὴν οἰκείαν) διασώξονται" 
μδϑ᾽ οὖς ἐκπλεύσας ὁ Μενέλαος μετὰ πέντε νεῶν εἰς 
ἄϊγυπτον παραγίνεται, τῶν λοιπῶν διαφϑαρεισῶν 
νεῶν ἐν τῷ πελάγει. οἱ δὲ περὶ Κάλχαντα καὶ Ἄεον- 
τέα χαὶ Πολυποίτην πεζῇ πορευϑέντες εἰς Κολοφῶνα 

Τειρεσίαν") ἐνταῦϑα τελευτήσαντα ϑάπτουσι. τῶν 
δὲ περὶ τὸν ᾿4γαμέμνονα ἀποπλεόντων ᾿Δχιλλέως εἴδω- 
λον ἐπιφανὲν πειρᾶται διακωλύειν προλέγον τὰ συμβη- 
σύμενα. εἶϑ᾽ ὁ περὶ τὰς Καφηρίδας πέτρας δηλοῦται 
χειμὼν καὶ ἡ Αἴαντος φϑορὰ τοῦ “Μοχροῦ. Νεοπτό- 
λεμος δὲ Θέτιδος ὑποθεμένης πεξῇ ποιεῖται τὴν πο- 
θείαν" καὶ παραγενόμενος εἰς Θράκην Ὀδυσσέα κατα- 
λαμβάνει ἐν τῇ Μαρωνείᾳ, καὶ τὸ λοιπὸν ἀνύει τῆς 
ὁδοῦ, καὶ τελευτήσαντα Φοίνικα ϑάπτει" αὐτὸς δὲ εἰς 

Μολοσσοὺς ἀφικόμενος ἀναγνωρίξεται Πηλεῖ. ἔπειτα“) 
᾿ἀγαμέμνονος ὑπὸ Αἰγίσθου καὶ Κλυταιμνήστρας ἀναι- 
ρεϑέντος ὑπ’ Ὀρέστου) καὶ Πυλάδου τιμωρία, καὶ 
Μενελάου εἰς τὴν οἰκείαν ἢ ἀνακομιδή. 

1, 

ἈΑροϊ]οᾶοτ. ΤΊ, 1, ὅ, 14 46 Νϑαρ!ο: ἔγημεν, ὡς μὲν 
οἱ τραγικοὶ λέγουσι, Κλυμένην τὴν Κατρέως, ὡς δὲ 

1) οἰκέων οοᾷ.; οοὐγ. ΒοΚΙς. 2) Τειρεσίαν] Κάλχαντα [00]]. 
Ἰχοίζ, δα ΤυοορὮν. 427) Μοίπακο Απδὶ. Α]οχ. Ρ. 79. Νισοθα 
δὲ Οἀ. 70]. 1Π Ῥ. 149 βα. --- 8) τὸν οοα. 4) Πηλεῖ..... 
(0) τα οοἂ. ἔπειτα τὰ ἤογιῃρο. δ) καὶ τούτων ὑπ᾽ Ὀρ. Ἠδγη6. 
0) οἰκέαν ο0α.: οοτν. ΒΟΚΚΚΟΥ. 



δ4 ΝΟΞΤΙ. 

ς 
ὁ τοὺς νόστους γράψας, Φιλύραν, ὡς δὲ Κέρκωψ, 

Ἡσιόνην., καὶ ἐγέννησε Παλαμήδην Οἴακα Ναυσιμέ- 
δοντα. 

2. 

βόμ01. [Ὁοδὰ. ΗΜΟᾺΕ]71) δὰ Ηοπι. Οἀ. ὃ, 12: - αὕτη 
(δος. δούλη), ὡς μὲν ᾿4λεξίων, Τειρίς, ὡς δὲ ἔνιοι, 
Τηρίς, ϑυγάτηρ Ζευξίππης᾽ ὡς δὲ ὁ τῶν Νόστων 

ποιητής, Γέτις. τινὲς δὲ τὸ δούλης κύριόν φασι διὰ 
τὸ μηδέποτε οὕτω λέγειν τὸν ποιητὴν τὴν ϑεράπαι- 
ναν. 

ὃ. 

Ῥϑυβαῃ. Χ, 28, 7 (4): Ἢ δὲ Ὁμήρου ποίησις ἡ ἐς 
Ὀδυσσέα καὶ ἡ Μινυάς τε καλουμένη καὶ οἵ Νύστοι, 
μνήμη γὰρ ἐν ταύταις καὶ “Ἥιδον καὶ τῶν ἐκεῖ δει- 
μάτων ἐστίν, ἴσασιν οὐδένα Εὐρύνομον δαίμονα. 

4. 

Ῥαῦβαα, Χ, 29, 6 (8): Ἔστι δὲ πεποιημένα ἐν 
Νύόστοις Μινύου μὲν τὴν Κλυμένην ϑυγατέρα εἶναι, 
γήμασϑαι δὲ αὐτὴν Κεφάλῳ τῷ 4ηίονος καὶ γενέσϑαι 
σφίσιν Ἴφικλον παῖδα. 

ὅ. 

Ῥαυϑᾶμ. Χ, 80, ὅ (8) 6 Μδοσα: Περὶ δὲ αὐτῆς 
πεποιημένα ἐστὶν ἐν Νόστοις ἀπελϑεῖν μὲν παρϑένον 

1.Η -ὶ Ηδι]., Μ -α-ὶἝἴ, Μᾶτο,,  -- ΑἸρτ., Βὶ Ξαὰ ΕἸοτ. 
2) Τοροραΐουσ ὡς δὲ ὁ τῶν Νόστων ποιητής, τὸ δούλης κύριον 
ὄνομα' φασὶ δὲ μηδέποτε λέγειν τ. π. δούλην ϑεράπαιναν. -- 
Γέτις ΗΜ. γὲ τις Β. ,»οὐ Εἰ το, πθαᾶ ἀυρῖο οὔἴδιι . Ἐπὶ 
ϑυύΐθιη ΠΟῸ αὐοαὰδ ΠΟΣΏΘΩ ἱποθχέίθχα, οἶδὶ Γέτις (ῃδῃι 8516 5.4]- 
ἸΔΆΒ. ΘΟΙτΟχὶὺ ὉΧῸ Γέτης) ἐκαλεῖτο ἡ γυνὴ τοῦ Φιλίππου τοῦ 
᾿Αμύντου, αἱ τοΐοτὶ δέθριῃι. ΒΥΖ. 8. ν. Γετία". Ὠϊπά. 



ΝΟΒΤΙ. δῦ 

ἔτι ἐξ ἀνθρώπων, ϑυγατέρα δὲ αὐτὴν εἶναι Προίτου 
τοῦ Θερσάνδρου, τὸν δὲ εἶναι Σισύφον. 

6. 

Αὐτίκα δ᾽ “ἴσονα θῆκε φίλον κόρον ἡβώοντα, 
γῆρας ἀποξύσασ᾽ εἰδυέῃσι πραπίδεσσι, 
φάρμακα πόλλ᾽ ξἔψουσ᾽ ἐνὶ χρυσείοισι λέβησιν. 

σία, δα Εν. Μοὰᾶ. (β68011. ΚΟ]. ΓΥ͂, Ρ. 1 βαᾳ. 1π54.): 
Φερεκύδης δὲ καὶ Σιμωνέδης φασὶν ὡς ἡ Μήδεια 
ἀνεψήσασα τὸν Ἰάσονα νέον ποιήσειε. περὶ δὲ τοῦ 
πατρὸς αὐτοῦ Αἴσονος ὁ τοὺς Νόστους ποιήσας φησὶν 

οὕτως »αὐτίχα --- λέβησι. Ἑδᾶθπι ἔογο Βαροὺ β6 80]. 
δὲ Αὐἱβίορῃ. Εα. 1521. 

Ἐγδαρταθηΐδ αὐ 18. 

[1.] 
ΟΡῦΒβδα. 1, 2, 1: Ταύτην τὴν ᾿Αντιόπην Πίνδαρος 

μέν φησιν ὑπὸ Πειρίϑου καὶ Θησέως ἁρπασϑῆναι, 
Τροιξηνίῳ δὲ Ἡγίᾳ ἢ) τοιάδε ἐς αὐτὴν πεποίηται" Ἣρα- 
χλέα Θεμίσκυραν πολιορκοῦντα τὴν ἐπὶ Θερμώδοντι 
ἑλεῖν μὴ δύνασθαι, Θησέως δὲ ἐρασϑεῖσαν ᾿Αντιόπην, 
στρατεῦσαι γὰρ ἅμα Ἡρακλεῖ καὶ Θησέα, παραδοῦναι 
τὸ χωρίον. τάδε μὲν ἩἩγίας πεποίηκεν. 

Βτδρτα. ΥἹ. 1. φίλον οογταρύθπμ; πάλιν γ0] νέον (οχ []. 1, 
446), νοὶ καλόν ΚΟΘΟΒΙΥ οοπϊ. 6Ρ. ΓΡ. 9. --- 3, ἀποξύσασα «Ειδυέῃσι 
ἘΠΊ 6γ. --- 8. ἐνὶ Βομποίασθν. ῬΆΠΟΙ. ΙΥ͂, ρ. 141 (ἔψουσα ἑνὶ 
χρυσέοισι 1.) ΚΟΘΟΒΙΥ 1. 1.; ἐπὶ 

1) Νοτηθη ᾿Ἡγέας Ὁ Ἁγίας ΠΟ ἬΜΗΝ 6886 ρνυΐαὶ ΜᾶϊΣΖΟ6}} 
ἂρ οαιθῃὰ. ΤΏΘοσ. Ρ 181. 
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[8.] 
Δῶρα γὰρ ἀνθρώπων νόον ἥπαφεν ἡἠδὲ καὶ ἔργα. 

ΟἸθπι. ΑἸοχ. βίγοιι. ΥἹ, ρ. 264 (622 Ὁ) 571». 148 Ῥοίϊ. 
᾿Αντιμάχου τε τοῦ Τηίου εἰπόντος" ἐκ γὰρ δώρων 
πολλὰ κάκ᾽ ἀνθρώποισι πέλονται, Αὐγέας ἢ ἐποίησε; 
οὐῶρα --- ἔργα“. 

[9.] 
Ἐπιβίαίῃ. δὰ Οα. ρ. 1796, ὅ8 ἤοχμι. 597 Β88. Ὁ δὲ 

τοὺς νόστους ποιήσας Κολοφώνιος Τηλέμαχον μέν 
φησι τὴν Κίρκην ὕστερον γῆμαι, Τηλέγονον δὲ τὸν 
ἐκ Κίρκης ἀντιγῆμαι Πηνελόπην. 

[10.] 

Αὐμθηῃ. ΙΙ, ρ. 281, Β, Ο: φιλήδονον δ᾽ οἵ ποιη- 
ταὶ καὶ τὸν ἀρχαῖόν φασι γενέσθαι Τάνταλον. ὁ γοῦν 
τὴν τῶν ᾿Ατρειδῶν ποιήσας κάϑοδον ἀφικόμενον 
αὐτὸν λέγει πρὸς τοὺς ϑεοὺς καὶ συνδιατρίβοντα ἐξου- 
σίας τυχεῖν παρὰ τοῦ Ζιὸς αἰτήσασϑαι ὅτου ἐπεϑυμεῖ. 

τὸν δὲ πρὸς τὰς ἀπολαύσεις ἀπλήστως διακείμενον 

ὑπὲρ αὐτῶν τε τούτων μνείαν ποιήσασθαι καὶ τοῦ 
ξῆν τὸν αὐτὸν τρόπον τοῖς ϑεοῖς. ἐφ᾽ οἷς ἀγανακτή- 

σαντα τὸν Δία τὴν μὲν εὐχην ἀποτελέσαι διὰ τὴν 
ὑπόσχεσιν, ὅπως δὲ μηδὲν ἀπολαύῃ τῶν παρακειμέ- 
νῶν ἀλλὰ διατελῇ ταραττόμενος, ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς 
ἐξήρτησεν αὐτῷ πέτρον, δι’ ὃν οὐ δύναται τῶν παρα- 
κειμένων τυχεῖν οὐδενός.δ) 

1) γέας ΤΙΘΥΒΟΣ Αοἷ, Μομπδο. Π, ν. δ8ὅ.Ὀ Οὗ Μοΐποκο 
Εσδρτη. (ὐΟταῖο. 1, ἢ. 416 8α. 3) Ὑ610Κ. γο]. ορ. 1, Ρ. 386 84. 
8) ἌΝ 610Κ. }. 1. Ρ». 2379. 
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Ρχοορὶ. ἢ (Μετὰ ταῦτά ἐστιν Ὁμήρου Ὀδύσσεια" 
ἔπειτα Τηλεγονίας Ὦ βιβλία δύο Εὐγάμμωνος δ) 
Κυρηναίου, περιέχοντα τάδε. οἵ μνήστορες 2) ὑπὸ τῶν 
προσηκόντων ϑάπτονται" καὶ Ὀδυσσεὺς ϑύσας Νύμφαις 
εἰς Ἦλιν ἀποπλεῖ ἐπισκεψόμενος τὰ βουκόλια. καὶ 
ξενίξεται παρὰ Πολυξένῳ δῶρόν τε λαμβάνει κρατῆρα, 
καὶ ἐπὶ τούτῳ) τὰ περὶ Τροφώνιον καὶ ᾿Δ4γαμήδην 
καὶ Αὐγέαν. ἔπειτα εἰς Ἰθάκην καταπλεύσας τὰς ὑπὸ 

Τειρεσίου ῥηϑείσας τελεῖ ϑυσίας. καὶ μετὰ ταῦτα εἰς 
θεσπρωτοὺς ἀφικνεῖται καὶ γαμεῖ Καλλιδίκην βασιλίδα 
τῶν Θεσπρωτῶν. ἔπειτα πόλεμος συνίσταται τοῖς 
θεσπρωτοῖς πρὸς Βρύγους,) Ὀδυσσέως ἡγουμένου" 
ἐνταῦϑα "άρης τοὺς περὶ τὸν Ὀδυσσέα τρέπεται, 
καὶ αὐτῷ εἰς μάχην ᾿4ϑηνᾶ καϑίσταται᾽ τούτους μὲν 
᾿ἀπόλλων διαλύει. μετὰ δὲ τὴν Καλλιδίκης τελευτὴν 

τὴν μὲν βασιλείαν διαδέχεται Πολυποίτης Ὀδυσσέως 
υἱός, αὐτὸς δ᾽ εἰς ᾿Ιθάκην ἀφικνεῖται κἀν τούτῳ Τη- 
λέγονος 5) ἐπὶ ξήτησιν τοῦ πατρὸς πλέων, ἀποβὰς εἰς 
τὴν Ἰθάκην τέμνει τὴν νῆσον ἐχβοηϑήσας δ᾽ Ὀδυσ- 

1) Οοᾶ. Ματο. 484 10]. 47. Οὗ. δὰ Αοἰβίορίἄθμν (βαρτα ρ. 
82 ποῦ. 3.) Ηθγθ γ. 42 86. Οἰαἰβῆ. ρ. 481---489 [686---ὅ88 οα. 
[1Ρ8., ΜΊΟΒΒΘΙΒ Ρ. 151. Ὀϊμᾶ, 86801}, Π. 1 γ. ΧΙ) βᾳ. -- 

προτὶ ρέϊο: τηλεγονίας β εὐγάμμωνορ: Ζἔ) Ἐϊαδίαίῃ, δὰ Π. Ρ. 
186, 22 Εοτα. (691 Β68.): προπαροξύνονται δὲ καὶ ἄμφω αἵ 
τοιαῦται λέξεις (86. 4“ολώνεια, Πατρόκλειαν, ὥσπερ καὶ Τηλε- 
Ἰόνεια κατὰ τὴν παλαιὰν ὀρϑογραφίαν ἡ κατὰ Τηλέγονον 
πραγματεία. Οἷ, Οτάταογ. ἀπ. Ὅσοι. 11, ». 299, 38. --- 8) Εὐ- 
γάμμονος  οἸοοΣ. 4) μνηστῆρες ΤῊ θγΒοῦ, 6) τούτου Ὑ ΘΙ ΟἴκοΥ. 
Οὐ Ογο]. ορ. Π|, ν. 8)04. 6) βρυγοῦς Οὐ. 7) Α-πεται ἱπο, 
[ο]. 47. 8) τηλεγόμενος Οοά. 
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σεὺς ὑπὸ τοῦ παιδὸς ἀναιρεῖται κατ᾿ ἄγνοιαν. Τηλέ-. 
γονος δ᾽ ἐπιγνοὺς τὴν ἁμαρτίαν τό τε τοῦ πατρὸς 
σῶμα καὶ τὸν Τηλέμαχον καὶ τὴν Πηνελόπην πρὸς. 
τὴν μητέρα μεϑίστησιν.) ἡ δὲ αὐτοὺς ἀϑανάτους. 
ποιεῖ, καὶ συνοικεῖ τῇ μὲν Πηνελόπῃ Τηλέγονος, 
Κίρχῃ δὲ Τηλέμαχος. 

--ς------- 

ΜΌ}Ε βου ρίοσοβ ατϑθοὶ, ἰθϑίθ (Ἴθι. Α]οχ, ϑέγοιω. ΥἹ]. 

Ρ. 266 (628 Β) Κ.γ}10. 1751 Ῥοί!. δ]ϊοσατι ὀροσα θὀχβοσίρβοσυμί, 
αὐτοτελῶς γὰρ τὰ ἑἕτέρων ὑφελόμενοι, ὡς ἴδια ἐξή- 
νεγχαν, καϑάπερ Εὐγάμων") ὁ Κυρηναῖος ἐκ Μου- 
σαίου τὸ περὶ Θεσπρωτῶν βιβλίον ὁλόκληρον κτλ. 
ΟἸοχαθαΐομι ἰδυᾶδαὶ Ἐπμ56 0. Ῥσδθρ. Ενδῃρ. Χ, 2 ρ. 462 "Ὁ. 

Επβίαϊῃ. δὰ Οἂ. ρ. 1796, 47 Ποιὰ. 597 Βδβ. Ὁ δὲ 
τὴν Τηλεγόνειαν γράψας Κυρηναῖσς ἐκ μὲν Καλυψοῦς 
Τηλέγονον υἱὸν Ὀδυσσεῖ ἀναγράφει ἢ Τηλέδαμον, ἐκ 
ὃὲ Πηνελόπης Τηλέμαχον καὶ ᾿Δρκεσίλαον. Ἑδάθπι 
βαῦοὲ Ἐυάοοῖδ ρ. 717, 11---14. 

Ἐτδαρτηθηΐα, ἀυογθ 86408 ἀοβηϊγῖ πθϑαυϊ. 

1, 

ΒΟ]. ΑἸαῦτ. οὐ δι]. οἷο. δὰ Ἠομ. Θὰ, β, 120 

Τυρὼ] Σαλμωνέως ϑυγάτηρ. ἔσχε δὲ παῖδας ἐκ Πο- 

σειδῶνος Νηλέα καὶ Πελίαν. ᾿Δλκμήνη Ἠλεκτρύωνος 
ϑυγάτηρ. Μυκήνη Ἰνάχου θυγάτηρ καὶ Μελίας τῆς 

1) καϑέστησιν Ἠθγηθ ὙΥΘΙΟΟσ. 2) συνοικειοὶ Ἠθγμθ. -- 
8) 819 ΤὨϊουβοὰ Αοῦ, Ρ}1]01. Μοῦβο. ΠῚ ρ. ὅδ6 ΒΕΚΚου Τεθίζ. 
Απΐθβοσα. Ὁ. ΧΠῚ; τὴν μὲν πηνελόπην τηλέγονος κίρκην οοὰ. 
4) Ἐὐγράμμων ἘϊαΒΘΌ. 



ΟΑΕΜΙ͂ΝΑ ἨΕΒΒΟΙΟΑ. δ9 

Ὠχεανοῦ, ἧς καὶ ᾿Αρέστορος) "Ἄργος, ὡς ἐν τῷ 
Κύκλῳ φέρεται. ΟἿ. ΜΌ]]ογ. ἀθ ογοὶ]. Ρ. 188. 

[2.} 
Εἶχα. Μ. (ρ. 600, 8) οἱ αυά. (ρ. 408, 1) ν. νεκά- 

δὲς, Παρὰ μὲν τοῖς κυκλικοῖς αἴ ψυχαὶ νεκάδες λέ- 
γονται. --- ἦ τέ κε δηρὸν [ αὐτοῦ πήματ᾽ ἔπασχον ἐν 
αἰνῇσιν  νεκάδεσσιν. Ἰλιάδος ε΄.) --- Ογοῖο νἱπάϊοαὐ 
θαθπΐζ. ϑ'.ρ0)]. Ρ. 19. 

Π. ΟΑΒΜΙ͂ΝΑ ΒΕΒΟΙΟΑ 

Ηογλθτο συ]ρὸ δαβοσιρίδ. 

Ι. ΑΜΡΗΙΑΒΑΙ ΕΧΕΙΑΒΙΝ. 

Βαυϊᾶ, γν. Ὅμηρος (Π, 1 ρΡ. 1096, 12 58αᾳ. ΒοΙπμ.): 
᾿Δναφέρεται δὲ εἰς αὐτὸν καὶ ἄλλα τινὰ ποιήματα 
ἐνννννον ᾿Δμφιαράου ἐξέλασις. Ῥβουᾶο- Ηοτοάοί. γί 
ομιοσ, 8 9: χρόνου δὲ προϊόντος ἐν τῇ Σμύρνῃ ἄπο- 
ρος ἐὼν τοῦ βίου διενοήϑη ἀπικέσθαι ἐς Κύμην, πο- 
ρευόμενος δὲ διὰ τοῦ Ἕρμου πεδίου ἀπικνέεται ἐς 
Νέον τεῖχος ........... ἐνταῦϑα λέγεται αὐτὸν ἐπι- 
στάντα ἐπὶ σκυτεῖόν. τι εἰπεῖν πρῶτα τὰ ἔπεα τάδε 
ἐννν σον τῷ δὲ σκυτεῖ ὄνομα ἦν Τύχιος. ἀκούσαντι 
δὲ τῶν ἐπέων ἔδοξεν αὐτῷ δέξασϑαι τὸν ἄνϑρωπον" 

ἠλέησε γὰρ αἰτέοντα τυφλὸν καὶ ἐκέλευσεν εἰσιέναι τ᾽ 
αὐτὸν εἰς τὸ ἐργαστήριον καὶ μετέξειν ἔφη τῶν παρ- 
ἐόντων. ὁ δ᾽ εἰσῆλθεν. κατήμενος δ᾽ ἐν τῷ σκυ- 
τεί παρεόντων καὶ ἄλλων τήν τε ποίησιν αὐτοῖς 

1) Βῖο Βαυύϊξαι. ὑγὸ ἀριστερός. 2) αἰνῇσι Εἰγα. Μ. 8)}Ὲ6Ὲ). 
8886 8α. --- Ἰλιάδος ε΄ οι. Εἴγτα. Ουά. 
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ἐπεδείκνυτο, ᾿ἀμφιάρεώ τε τὴν ἐξελασίαν τὴν ἐς Θήβας 
καὶ τοὺς ὕμνους τοὺς ἐς ϑεοὺς πεποιημένους αὐτῷ κτλ. 

Ηοο Ρροθῖθῶᾶ ἃ Ἰμουδίθ ποὺ ἀἰγθσβασα ἴμ1880 μαΐαὺ, 
6 οκοσ. Ογοὶ. ορ. 1. Ρ. 298---802. β 

Π. ΟΚΟΗΑΙΠΙΑΕ ἘΧΟΙΡΙΌΜ. 

Βυϊὰ, γ. Ὅμηρος (ἢ, 1 ρ. 1096, 12 5αᾳ. ΒοχὨ}): 
᾿Δναφέρεται δὲ εἰς αὐτὸν καὶ ἄλλα τινὰ ποιήματα 
ἐονν νον Οἰχαλίας ἢ ἅλωσις. Ῥτοοὶ. ΟὨχοβίομι. 1.5) ἀθ 
Ηοχιοσο ἄϊββοσθηβ: “έγουσιν οὖν αὐτὸν εἰς Ἴον πλεύ- 
σαντα διατρῖψαι μὲν παρὰ Κρεοφύλῳ, γράψαντα δὲ 
Οἰχαλίας ἅλωσιν τούτῳ χαρίσασθαι, ἥτις νῦν ὡς 
Κρεοφύλου περιφέρεται. ΟΥ̓, βϑέχαν. ΧΙΥ͂. ». 638: Σὰ- 
μίος δ᾽ ἦν καὶ Κρεώφυλος, ὅν φασι δεξάμενον ἕξενία 
ποτὲ Ὅμηρον λαβῶν δῶρον τὴν ἐπιγραφὴν τοῦ “ποιή- 
ματος ὃ καλοῦσιν Οἰχαλίας ἅλωσιν. Καλλίμαχος δὲ 
τοὐναντίον ἐμφαίνει δι’ ἐπιγράμματός τινος, ὡς ἐκεί- 
νου μὲν πονήσαντὸς λεγομένου δ᾽ Ὁμήρου διὰ τὴν 
λεγομένην ξενίαν. ο,τοῦ Σαμίου πόνος εἰμί, δόμῳ 
ποτὲ ϑεῖον Ὅμηρον | δεξαμένου" κλείω δ᾽ Εὔρυτον 
ὅσσ᾽ ἔπαϑεν, ] καὶ ξανϑὴν Ἰόλειαν᾽ Ὁμήρειον δὲ κα- 
λεῦμαι | γράμμα" Κρεωφύλῳ, Ζεῦ φίλε, τοῦτο μέγα.““5) 
τινὲς δὲ διδάσκαλον Ὁμήρου τοῦτόν φασιν, οἱ δ᾽ οὐ 
τοῦτον ἀλλ᾽ ᾿Δριστέαν τὸν Προκοννήσιον. Ἐαϑίαίμ. 
8 Π. Β, 780 ρ». 880, 42 Βομι. 280 Βωβ. Τῆς Θεσσα- 

1) σικελίας οοἀᾶ. ϑιιυλᾶδο. 2) Οοά. Ματο. 464 [0]. 17 δΡ. 
ΒΟ ΙΚ, 8568.01]. δα Ηοτῃ. 1]. Ρ. 1. θιμᾶ. 508011. ιαἂ οι. Π. 1 ". 
ΧΧΧΙ, 8) ΗΣ γϑεβὺβ Ἰορυπίοσ οἰΐδη 8ρ. ϑοχέ. Ἐχιρῖσ. δᾶν. 
ταδῖῃ. 1 48 Ρ. 29ὅ βα. (609 ΒΕΚΚ.) ἘΕυπίαξῃ. δὰ 1]. υ. 881, 
ὅ βᾳ. Βοῃ. 960 Ββ88. [κλείω --- Ἰόλειαν οτὰα. Επδίαί.} 
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λικῆς ὃὲ (Οἰχαλέας) νῦν Ὅμηρος μέμνηται. εἴρηται 
δὲ καὶ περὶ Εὐρύτου ἐχεῖ καὶ τῆς αὐτοῦ ϑυγατρὸς 

Ἰόλης, δι’ ἣν ἐπόρθησεν Ἡραχλῆς τὴν Οἰχαλίαν. εἰς 
ἣν δοκεῖ γράψαι καὶ Ὅμηρος κελ.}) 

Οθομδ118 δ δύο] οχραρτιαίδ πὸϊ ἔαϊδβοῖ, χυδοτεῖν.- 

ἰατ, βϑέγαρο ΙΧ μ. 438. Τὴν δ᾽ Οἰχαλίαν πόλιν Εὐρύ- 
του λεγομένην ἔν τε τοῖς τύχοις τούτοις (Ξε. περὶ 

Τρίκκην) ἱστοροῦσι καὶ ἐν Εὐβοία καὶ ἐν ᾿δρκαδία, 
καὶ μετονομάξουσιν [ἄλλοι] ἄλλως. ὃ καὶ ἐν τοῖς Πε- 

λοποννησιακοῖς ἢ εἴρηται. περὶ δὲ τούτων ξητοῦσι 
καὶ μάλιστα τίς ἣν ἡ ὑπὸ Ἡρακλέους ἁλοῦσα, 

χαὶ περὶ τένος συνέγραψεν ὃ ποιήσας τὴν Οἰχαλίας 
ἅλωσιν. Ἰᾶ. Χ ν». 448. Ἔστι δὲ καὶ Οἰχαλία κώμη 
τῆς Ἐρετρικῆς, λείψανον τῆς ἀναιρεθείσης πόλεως ὑπὸ 
Ἡρακλέους. ΟἿ Ῥαᾶυβ. ΤΡ, 2 (ν. ἱπέγα δὰ ἔγ. 9). 

1. 

Ὦ, γύναι, αὐτὴ ταῦτά τ᾽ ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὄρηαι. 
Οταιητηδίϊοιβ 8Ρ. (ὑδϑηι. ἀπ, Οχομ, 1 νυ. 327 46 ἔοστηϑ 

ὕρηαι ἄϊβδατοπβ: τοῦτο δὲ εὑρήσομεν καὶ ἐν τῇ Οἰχα- 
λίας) ἁλώσει, ἢ) εἰς Ὅμηρον ἀναφέρεται, ἔστι δὲ 
Κρεώφυλος ὃ ποιήσας. Ἡρακλῆς δ᾽ ἐστὶν ὁ λέγων 
πρὸς Ἰόλην" ..42) --- ὕὅρηαι“. 

1) Αρπυᾶ 8680]. δὰ Ρὶδι. βδθιαρ. Ρ. 421 Βδκκ ϑυϊὰ ν. 
Κρεώφυλος ΟΥΘΟΡΒΥΠυΒ οὔπὶ ϑδίββῖπο οοτατηπίαϊαβ δϑὲ, 2) ὙἹΠ, 
φ. 339. 3) χαλίας οοά. 4) αἴ οοά. 

----.-..-..--Ὁ Θϑ ϑὅὕΞ5ὅΞϑΞξΚΞοὸ οΟ---.»ὕ.ἅΨἍἝ---- 

Εταρια. 1. Ὦ γύναι, ταῦτά τε ἐν οοα.; δπιοπὰ Καὶ 
(0}1. Οἅ. ἑ 848) οοπί. 6. 1 Ρ. 11. ΟΘΟΙΥ 



62 ΟΑΕΜΙ͂ΝΑ ΗΒΕΟΙΟΑ. 

2 

Ῥϑύβδη. ΙΥ, 2, 8 (2): Θεσσαλοὶ δὲ καὶ Εὐβοεῖς, 
ἥκει γὰρ δὴ ἐς ἀμφισβήτησιν τῶν ἐν τῇ Ελλάδι τὰ 
πλείω, λέγουσιν, οἵ μὲν ὡς τὸ Εὐρύτιον, χωρίον δὲ 
ἔρημον ἐφ᾽ ἡμῶν ἐστὶ τὸ Εὐρύτιον, πόλις τὸ ἀρχαῖον 
ἦν καὶ ἐκαλεῖτο Οἰχαλία" τῷ δὲ Εὐβοέων λόγῳ Κρεώ- 
φυλος ἐν Ἡρακλείᾳ πεποίηκεν ὁμολογοῦντα. ΟἿ, Βέχα- 
ῬΟῚ18Β ἸΟΟΟΒ βᾳρτϑ Ἰ᾿ἰδυᾶδίοβ. 

ὃ. 

ΒΘ]. ϑυγ. δᾷ βόορῃ. Τυδοῦ. 266: Ἡσίοδος μὲν 
γὰρ δ᾽ φησὶν ἐξ Εὐρύτου καὶ ᾿Αἀντιόχης παῖδας. ...... 
Κρεώφυλος δὲ β΄. 

4. 

Ββ680]. δὰ Ἐὰν. Μοὰ. 278: Ζέδυμος δὲ ........ 
παρατίϑεται τὰ Κρεωφύλου- ἔχοντα οὕτως" τὴν γὰρ 
Μήδειαν λέγει διατρίβουσαν ἐν Κορένϑῳ τὸν ἄρχοντα 
τότε τῆς πόλεως Κρέοντα ἀποκτεῖναι φαρμάκοις. δεί- 
σασαν δὲ τοὺς φίλους καὶ τοὺς συγγενεῖς αὐτοῦ φυ- 

γεῖν εἰς ᾿4ϑήνας, τοὺς δὲ υἱούξ, ἐπεὶ νεώτεροι ὄντες 
οὐκ ἠδύναντο ἀκολουϑεῖν, ἐπὶ τὸν βωμὸν τῆς ᾿Δκραίας 
Ἥρας καϑιεῖν, νομίσασαν τὸν πατέρα αὐτῶν φρον- 
τιεῖν τῆς σωτηρίας αὐτῶν. τοὺς δὲ Κρέοντος οἰκείους 

ἀποχτείναντας αὐτοὺς διαδοῦναι λόγους ὅτι ἡ Μήδεια 
οὐ μόνον τὸν Κρέοντα, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἑαυτῆς παῖδας 
ἀπέκτεινε 1). 

1) Οὗ, Βομαθατέ. πη ΕΒ τα. 1. ΗΔ). 1840. 1. Ρ. δ1ὅ. 
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ΠΙ. ΡΗΟΟΑΙΞ. 

Ῥβουᾶο- ογοᾶ, γιία Ηομ. 8 16 (ςἶ, ν. 838 54) 
διατρίβων δὲ παρὰ τῷ Θεστορίδῃ ποιεῖ Ἰλιάδα τὴν 
ἐλάσσω. ..... καὶ τὴν καλουμένην Φωκαΐδα, ἣν φασιν 
οἱ Φωχκαεῖς Ὅμηρον παρ᾽ αὐτοῖσι ποιῆσαι. ἐπεὶ ὃὲ 
τήν τε Φωκαῖΐδα καὶ τἄλλα πάντα παρὰ τοῦ Ὁμήρου 
ὁ θεστορέδης ἐγράψατο, διενοήϑη ἐκ τῆς Φωχαίης 
ἀπαλλάσσεσθαι. τὴν ποίησιν ϑέλων τοῦ Ὁμήρου ἐξ- 
ιἰδιώσασϑαι, καὶ οὐκ ἔτι ὁμοέως ἐν ἐπιμελεῖα εἶχε τὸν 
Ὅμηρον. ΟΣ, Ὑ͵ο οῖκος. Ογοὶ. ὁρ. 1. Ρ. 348 54. 

ΟΑΒΜΙΝΑ ΜΙΝΟΒΑ. 

Ῥχοοῖ, ΟἸμχοβέοσα. ἢ Γέγραφε δὲ (Ὅμηρος) ποιήσεις 
δύο, Ἰλιάδα καὶ Ὀδύσσειαν, ἣν Ξένων καὶ “Ἑλλάνικος 
ἀφαιροῦνται αὐτοῦ. οἱ μέντοι γε ἀρχαῖοι καὶ τὸν 
χύκλον ἀναφέρουσιν εἰς αὐτόν. προστιϑέασι δὲ αὐτῷ 
χαὶ παέγνιά τινα, Μαργέτην, βατραχομαχίαν ἢ 
μυομαχίαν, ἑπτάπεκτον αἷγα, Κέρκωκπας καινούς. 

ς ϑδαϊᾷ, γν. Ὅμηρος. ᾿Δναφέρεται δὲ εἰς αὐτὸν καὶ 
ἄλλα τινὰ ποιήματα" ....... Ἐπικιχλίδες, ᾿Ηϑιέπακτος, 
ἤτοι Ἴαμβοι, Μυοβατραχομαχέα, ᾿Δραχνομαχία, Γερα- 
νομαχία, Κεραμίς,.... Παέγνια. 

Ῥβοιάο- θσοάοί. δ Ἠοπιοῖῖ ὃ 24 μυ. 12 βα. 

ἡοβίοσι. Τοὺς Κέρκωπας καὶ Βατραχομυομαχίην 
καὶ Ἰαρομαχίην καὶ ᾿Επταπακτικὴϑ᾽) καὶ ᾿ΕἘπικιχλίδας 
καὶ τὰλλα πάντα, ὅσα παίγνιά ἐστιν Ὁμήρου, ἐνταῦϑ᾽ 
ἐποίησε παρὰ τῷ Χίῳ ἐν Βολισσῷ. 

1) Οοα. Ματζο. 484 [0]. 17 (ν. Ρ. 3.) 2) 1. ἑπτάπεκτον αἶγα. 
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1, ΜΑΒΟΙΤΈΞΝ. 

Αγἱβίοί, Ῥοϑί. 4 ρ. 1448" 28 8β4ᾳ.: Τῶν μὲν οὖν 

πρὸ Ὁμήρου οὐδενὸς ἔχομεν εἰπεῖν τοιοῦτον ποίημα 
(β.. μέμησιν τῶν φαύλων), εἰκὸς δὲ εἶναι πολλούς" 
ἀπὸ δὲ Ὁμήρου ἀρξαμένοις ἔστιν, οἷον ἐκείνου ὁ 
Μαργίτης καὶ τὰ τοιαῦτα, ἐν οἷς καὶ τὸ ἁρμόττον 
ἰαμβεῖον ἦλθε μέτρον .......... ὥσπερ δὲ καὶ τὰ 

σπουδαῖα μάλιστα ποιητὴς Ὅμηρος ἦν ..... οὕτω καὶ 
τὰ τῆς κωβῳδίας σχήματα πρῶτος ὑπέδειξεν, οὐ ψόγον 
ἀλλὰ τὸ γελοῖον δραματοποιήσας" ὁ γὰρ ΜΜαργίτης 
ἀνάλογον ἔχει, ὥσπερ Ἰλιὰς καὶ Ὀδύσσεια πρὸς τὰς 
τραγῳδίας, οὕτω καὶ οὗτος πρὸς τὰς κωμῳδίας. 

Ἡορμδοβί. ρ. 112 Θαἷβῖ, (122 οᾶ. 1108.): ΜΜετρικὰ δὲ 
ἄτακτα, ὅσα ἐκ μέτρων μὲν ὁμολογουμένων συνέστηκε, 
τάξιν δὲ καὶ ἀνακύκλησιν οὐκ ἔχει οὔτε κατὰ στίχον 
οὔτε κατὰ συστήματα, οἷός ἐστιν ὁ Μαργίτης ὁ εἰς 
Ὅμηρον ἀναφερόμενος, ἐν ᾧ παρέσπαρται τοῖς ἔπεσιν 
ἰαμβικὰ καὶ ταῦτα οὐ κατ᾽ ἴσον σύστημα. ΟἿ, Ρ. 119 54. 
(129 1Δ05.): Μετρικὰ δὲ ἄτακτά ἐστιν, ἅπερ μέτρῳ 
μὲν γέγραπταί τινι, οὔτε δὲ ὁμοιότητα ἔχει πρὸς ἄλ- 
ληλα οὔτε ἀνακύκλησιν" ........ τοιοῦτός ἐστι καὶ 
ὁ Μαργίτης Ὁμήρου" οὐ γὰρ τεταγμένῳ ἀριϑμῷ ἐπῶν 
τὸ ἰαμβικὸν ἐπιφέρεται. Μααν. Ὑὶοῖογ. Ατὖ, αγαιημιδί. 
1ΔὉ. 1. Ρρ. 2612 Ῥαυΐβοῃ. 68 Καὶ]. Ιῃ 60 οδυτΐηθ, οἱ 
Μαυριίδθ ποθ οϑὺ ̓  ΘΌΠΘΙ) ὨΘΥΟΪΒ ᾿θχϑχηθίγβ {γ1Π|6- 

ἴγχὺ8 ἸΒΙΏΌΙΟΟΒ ἰδιμαῦϑηη ῬΆΥΘΒ ΠΌΣΩΘΙῸ ταϊβουΐϊβθο υἱάθτ.. 

ΟἿ, 1.10. 11. ρ. 2624 Ῥαΐβομ. 79 οὶ]. Ἡχαγαθίσο ἀδοίγ- 

1100 ἐσιηθῦοῦ ἸΔΙΏΙΟΒ ΟΘΟΙρΡΑΥΔίαΥ, αὐθὴὰ Ἰδῦπθ 85601π8- 

Τἰ ΤΩ ΠΟΙ ϑΙηΒ, γος Ὠθχϑιηθίσομ: 860Χ ΘΏΪῺ ρϑάθϑ, 

ἸΔΙΠΌΟΒ Βαρϑῦ, αὖ 1110 ἀδοῦγοβ, οαπὶ αἰθχαθ ρυσιβ ΟΧ 80 
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βσυγαίασ ...... Ἰάθοαὰθ αϊοϊξαν οὐ Ηουλθσυβ ἰἢ Μαυριίθ 

Β8Π0. ΤἸΒΟΌΪΒ86 ΠῸΒ ΥΘΙΒῸᾺΒ ἰδιηαῦδηη ρᾶγθβ. 2}. ΠῚ, ν. 

2512 Ῥαυΐδοιῃ. 188 Κορ]. Ηος ζοῃθσο σνϑζβαυσα (ΒΘηδΊῖο)), 
αἱ ΒΌΡΓΑ ΟἸΧΊΤΩΒ, ὈΓΙΤΩΒ ἀδ8ι8 οϑὺ ΗΟΙΘΥΒ ἱπ Μαυρὶίθ 

880, 560 ἰδῆ ἰοΐαμη στοὰ ἰΐ8 αἰϊχοβίθμη ρογίθοϊί. 

ΝᾺ ἀποῦαβ Ὀ] ΟΣ ΡαΒγΥθ Βοχϑιηθίυβ δηθροβὶθβ ἰϑύσσῃ 

ΒΟ 8 οορυϊαυί. --- Οὗ. ΑἿΣ], Ἐοχί. Ρ. 2692 Ῥαΐίδβοβ. 

280 Καο1]. (γ. ᾿πῦγα ἔγαρτα. 1... 

0 δυοίοσθ. Οδυύσαθῃ Ἠοχηθσο ἰσϊδαυπί Ρ]αΐο ΑἸο. 

Π». 147 6. Ατἱϑίοῦ. 1.1. Ἠαγροοσαῖ. ν. Μαργίτης. ὅ680). 

δὰ Αὐιβίορῃ. ἀν. 918. 81}, Οὗ, θίῖομ. Ομ γγϑοβί. Οσ. 58 

8 4 (Π, Ρ». 218 Ἐοἷβκ.): Γέγραφε δὲ καὶ Ζήνων ὁ φι- 
λόδοφος εἴς τε τὴν Ἰλιάδα καὶ τὴν Ὀδύσσειαν, καὶ 
περὶ τοῦ Μαργίτου δέ" δοκεῖ͵ γὰρ καὶ τοῦτο τὸ ποίημα 

ὑπὸ Ὁμήρου γεγονέναι νεωτέρου καὶ ἀποπειρωμένου 
τῆς αὑτοῦ φύσεως πρὸς ποίησιν. Οὐχὶ. Ἠοχμοτ. οὐ Ηδ- 
Β:04, ». 818 Θοοί!!. 4 Νιούσβομβο. Κολοφώνιοι δὲ καὶ 
τόπον δεικνύουσιν, ἐν ᾧ φασιν αὐτὸν (Ὅμηρον) 
γράμματα διδάσκοντα τῆς ποιήσεως ἄρξασϑαι καὶ 
ποιῆσαι πρῶτον τὸν Μαργίτην. ϑυϊά. ν. Πίγρης 
(Π, 2 ρ. 267 Βοιῃμ.): Κὰρ ἀπὸ ᾿Ζ“λικαρνασοῦ, ἀδελ- 
φὸς ᾿Δρτεμισίας τῆς ἐν τοῖς πολέμοις διαφανοῦς, Μαυ- 

σώλου γυναικός" ὃς τῇ Ἰλιάδι παρενέβαλε κατὰ στίχον 
ἐλεγεῖον .... ἔγραψε καὶ τὸν εἰς Ὅμηρον ἀναφερόμε- 
νον ΜΜαργίτην. τα. 8}. ὕσαμι. Απ, Οχου. ΙΥ͂, 
Ρ. 816 ἄο ρομουϊθυβ αὐίΐβ οὐἹθϊοδθ ἀἴββουθηθ (Υ. ϑβΌΡΓΔ 

τς 1) Ρχοῦοὶ. Ομχθβίοσω. 1. προστιϑέασι δὲ αὐτῷ (Ἠοταθτο) καὶ 
καίγνιά τινα, Μαργίτην [οἵ δὲ λέγουσι Τήγφρητος τοῦ Καρὸς 
ἸΏΔΥΡῸ ΓΌΡΥΙΟ8] κτλ. 

Ἐρνίοο. ᾶσσ. Ἐταρτοθηίδ. 1. ὅ 
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».-. 16): Ἕκτον κρίσις ποιημάτων" πολλὰ γὰρ νοϑευό- 
μενά ἐστιν, ὡς ...... ὁ Μαργίτης. 

θῸ σαΥμαῖπΒ ἀυϑυμηθπΐο. Ηδτγροοχαύ. νυ. αργί- 

τῆς Μαρσύας ἐν ε΄ τῶν περὶ ᾿Αλεξάνδρου ἱστορεῖ 
λέγων Μαργίτην ὑπὸ 4ημοσϑένους καλεῖσϑαι τὸν 
᾿ἡλέξανδρον. ἐκάλουν δὲ τοὺς ἀνοήτους οὕτω 
διὰ τὸν εἰς Ὅμηρον ἀναφερόμενον Μαργίτην, ὕπερ 
ποίημα Καλλίμαχος ϑαυμάξειν ἔοικεν. ΟἿ, Β680)]. δὰ 
Αχιβίοί. ἘΠ Ὰ. Νιο, ΝΙ, 7. ῬΙ]υέδγοι. οιηοβίῃ. 28. ὅ'υμα, τ. 

Μαργίτης (ΤΠ, 1 ν». 69ὅ, 14 Βογμμ.) ἀνὴρ ἐπὶ μωρία 
κωμῳδούμενος. Ἐπιδίδί. Ρ. 1669 Βοχα. (εἴ. ̓ πέτα δ ἔγαρτη. 
γ.) Οὕτως ἔγνωμεν καὶ τὸν ἄφρονα Μαργίτην τὸν 
ἀπὸ τοῦ μαργαίνειν ὅ ἐστι μωραίνειν. Ἰμιοῖδι. ῬΏΔΟΡΒ. 8: 
ὃς δ᾽ ἂν οὖν ταῦτα καταγέλαστα ὄντα μὴ οἴηται ἀληϑῆ 
εἷναι, ἀλλ᾽ ἐμφρόνως ἂν ἐξετάξων ταῦτα Κοροίβου 
τινὸς ἢ Μαργίτου νομῖξοι τὸ πείϑεσϑαι ἢ Τριπτόλε. 
μον ἐλάσαι διὰ τοῦ ἀέρος κτλ., αὶ οἵ, β68ο1. (ρ. 224 
Φαοορὶία: ὁ δὲ Μαργίτης μωρὸς καὶ αὐτὸς τὰ κύματα 
μετρεῖν ἐπιχειρῶν). 1ᾶ. Ἠοτταού. 17: ὁρᾷς, ὅπως αὖϑις 

ἐξαπατᾷς μὲ καὶ οὐ λέγεις τἀληϑές, ἀλλ᾽ οἴει Μαρ- 
γίτῃ διαλέγεσϑαί τινι, ὡς πιστεῦσαι κτλ. ΟἿ, Ῥο]γὉ. 
ΧΙ 2ὅ (ρ. 840 Ἠυ] 808). ΧΙ 45 (ρ. 818 Ηυϊίβοι -ϑ 
Τοιι. Π, ρ. 7217 Βοκκ.). 

Βα 81418Δ., ΕΔ106 96 Μαυριία Ηοχποχῖοο (1798). 
Τὐπάοιιδηη {γτὰ (1821) 1, ρ. 79 844. ὙΘΙΟΚου ΟΥγοὶ. 
6Ρ. 1 (1888), Ρ. 184 βααᾳ. ἀαοοίξ]ϊηρς 0 Μαγρὶία Ηο- 
ΤΩΘΥοο. {Φθπη80 1868. 

1). Οὗ, Ἐπυδίαίῃ. δὰ Οἀ. ρ. 1669, 46 Βοιῃ. 418 Βα. Εΐγιι. 
Μ. ν. δ11, 38. 
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1. 

Ἦλϑέ τις εἰς Κολοφῶνα γέρων καὶ ϑειὸς ἀοιδός, 
Μουσάων ϑεράπων καὶ ἑκηβόλου ᾿“πόλλωνος, 

φίλῃς ἔχων ἐν χερσὶν εὔφϑογγον λύρην. 
Δ}, Ἑογϊαπαί. Ρ. 2092 Ῥαυΐβοῃ. 286 Κοὶϊ. [δουρί σοὶ 

Ἰιθ 080 Ὁ. 342 Οδι8..}] ϑοαυσλίυσ υὖ ἀ6 ἰϑιηθ]ο0 ἀϊόθγθ 

ἀρυοδααβ, οὐλὰ8 δυοίοσθιῃ 8}}} Ασο]οομαμι, 81} Ηρρο- 

πδοίθα σοϊππί. 86 ρῥχίμβ ΗΟΙΊΘΙΌΒ 0 αϑῈ8 οδὺ ἴῃ 

Μαυρὶθ. .Ἣλϑὲ --- λύρην.“ Ῥταριιθπίυμαη .,Ὧ0 Βθῖοο 

μοχασαθύγον. ἴῃ Οοᾶ. Βθγοϊη. 66, οἸτα βαπίθα. ((σϑχησι. 
[κἱ. ΥἹ, ν. θ88 ΚΘΡῚ]): Ηδθο ἀἴββυ!αρα σοῦ ρῥγοάποία 
ἴθ: βίῃ σα ]δ, ἔδοϊαπῦ ΒΡΟΠ 618 ΒῸΧΣ ὨΘΤΟῖτ ψϑύϑιιχα, οὗ ΥΌΣΒΌΣΩ 

θδάθχῃῃ [6] οοΥγθρὺϊδ ὈΥΟΥ 5 αὐχίαβαθθ ὙΘΥΌΙ Β80}18018 

ἰδοχαηὺ δι θ᾽ σΌχη Βοπμδυαη. ἰάθοαυσθ αἱοι αν ΗΙΊΘΥτΒ ἴῃ 

Ναγαιο 8.0 ΙΩΙΒΟΌ586 ΠῸΒ ὙΘΙΒὰΒ ὑδιμῃαῦσϑιη ὈΆΥΘϑ. 

)Ηλϑε --- λύρηνΚ Ὑ. 2. αθογὶ 5080]. δὰ Ατ᾽βίορβ. 

ἂν. 918. 

2. 

Τὸν δ᾽ οὔτ᾽. ἂρ σκαπτῆρα ϑεοὶ ϑέσαν οὔτ᾽ ἀροτῆρα 
οὔτ᾽ ἄλλως τι σοφόν, πάσης δ᾽ ἡμάρτανε τέχνης. 

Ατὶβέ, ἘΠῸ. Νίοοια. ΥΊ, 7 ρ. 1141" 12 86α.: εἶναι δέ 
τινας σοφοὺς οἰόμεϑα ὅλως οὐ κατὰ μέρος οὐδ᾽ 

ἄλλο τι σοφούς, ὥσπερ Ὅμηρός φησιν ἐν τῷ Μαργίτῃ 
»τὸν --ο σοφόν“. Οοίοτα βουναυϊ ΟἸθα. Α]. ϑύσοτω. 1 

Ρ. 121 (281 Α) 8ὅ.γ1ν. 880 Ῥοίΐϊ. 

Βσθρτω. 1. Εἰ οοἂ. Βοτο]. 66 ῥυσαυτῃ οαϊάλὺ ᾿ηἀοιηβηη Πγγϑ 
Ι, Ρ. 82. οὗ. ὙΘΙΟΚοΥ Μαβ. Βμοη. Ν. 5. ΧῚ (1866) Ρ. δ08. -- 
Οουτυρίοϊαθ Μϑε. υἱὰθ ἂρ. Καὶ]. οὖ μβίβζοσα, --- ὃ. φίλην -- 
λύραν οοἂ. ΑΕΔ ἀρ. Θαϊδέ, 

δῈ 
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9. 

Πόλλ᾽ ἠπίστατο ἔργα, κακῶς δ᾽ ἠπίστατο πάντα. 

ῬΙαί. ΑΙοθ. Π ρ. 147 Α: ξυμβαίνειν μοι δοκεῖ καὶ 

ἐνταῦϑα τὸ τοῦ ποιητοῦ, ὁ λέγει κατηγορῶν πού τινος, 
ὡς ἄρα πολλὰ μὲν ἠπίστατο ἔργα, κακῶς δέ, φησίν, 
ἠπίστατο πάντα, οἱ Ῥ80110 ἱπέτα (ρ. 147 Ο): οὐ “γὰρ 

δήπου Ὅμηρόν γε τὸν ϑειότατόν τε καὶ σοφώτατον 
ποιητὴν ἀγνοεῖν δοκεῖς, ὡς οὐχ οἷόν τε ἦν ἐπίστα- 
όϑαι κακῶς. ἐκεῖνος γάρ ἐστιν ὁ λέγων τὸν Μαργίτην 
πολλὰ μὲν ἐπίστασϑαι, κακῶς δέ, φησί, πάντα ἠπίστατο. 

4. 

Τχοίζ. ΟἊ1]. 1Υ̓́, 867 βαᾳαᾳ. ἄκουε τὸν Μαργίτην.] 
εἰς ὃν ὁ γέρων Ὅμηρος ἡρωιάμβους γράφει" 1 οὗτος 
᾿ὧν γέρων νουνεχής, αὐτόχρημα νοῦς, φρένες, [ ἐξαν- 
ηρώτα, τίς αὐτὸν ἐγκυμονήδας βρέφος | ἐκ τῆς γαστρὸς 
ἐγέννησεν, ἄρ᾽ ὃ πατὴρ ἢ μήτηρ. Οἵ. ΥἹ, 595. 5αα. 
Οὗτος πανφρονιμώτατος ὧν γέρων ὃ Μαργίτης "τλ. 

ΝΊΟΘΡΗ. ΒΙΘΏσα. ἰπὰ Μδ οί. βουιρύν. πον. 0011, Π. ρΡ. 

641: διαπορῶν ἠρώτα ὁπότερος τῶν γονέων αὐτὸν 
ἐγέννησεν. “Οἵ, ϑυϊ4. γν. Μαργίτης (ἰπἴτα δὰ Εν. δ). 

ὅ. 

Ἐπδὺ. δὰ Οα. ρ. 1669, 417 54ᾳᾳ. βομπι. 418 85. 

Οὕτως ἔγνωμεν καὶ τὸν ἄφρονα Μαργίτην τὸν ἀπὸ 
τοῦ μαργαίνειν ὅ ἐστι μωραίνειν. ὃν Ιὸ ποιήσας τὸν 
ἐπιγραφόμενον Ὁμήρου Μαργίτην ὑποτίϑεται εὐπόρων 
μὲν εἰς ὑπερβολὴν γονέων φῦναι, γήμαντα δὲ μὴ 
συμπεσεῖν τῇ νύμφῃ, ἕως ἀναπεισϑεῖσα ἐκείνη τετραυ- 
ματίσϑαι τὰ κάτω ἐσκήψατο, φάρμακόν τε μηδὲν ὠφε- 

΄ 
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λήσειν ἔφη, πλὴν εἰ τὸ ἀνδρεῖον αἰδοῖον ἐκεῖ ἐφαρ- 
μοσϑεέη" καὶ οὕτω ϑεραπείας χάριν ἐχεῖνος ἐκπλη- 
σίασεν ἢ. ϑαϊά, γν. Μαργέτης (Π, 1, ν. 695, 14 Βατημ.) 
᾿Ανὴρ ἐπὶ μωρίᾳ κωμῳδούμενος" ὃν φασιν ἀριϑμῆσαι 
μὲν μὴ πλεέω τῶν ε΄ δυνηϑῆναι, νύμφην δὲ ἀγόμενον 
μὴ ἄψασθαι αὐτῆς, ἀλλὰ φοβεῖσθαι λέγοντα, μὴ τῇ 
μητρὶ αὐτὸν διαβάλῃ" ἀγνοεῖν δὲ νεανίαν ἤϑη γεγε- 
νημένον καὶ πυνθάνεσθαι τῆς μητρός, εἴ γε ἀπὸ τοῦ 
αὑτοῦ πατρὸς ἐτέχϑη. Ὁϊο Ομγγεοβί. ΟΥ. 67 8 4 (Π, 
Ρ. 862 Κι 618Κ.) Πολύ γε ἂν εἴη τοῦ Μαργέτου σοφώ- 
τερος ἀγνοοῦντος, ὅτι χρὴ γήμαντα χρῆσϑαι τῇ γυναικί. 

1, σΕΒΟΟΡΕΞ. 

Ῥγοοὶ. ΟἨγαβίοιω, 1ἦ)...... προστιϑέασι δὲ αὐτῷ 
(Βοιμθσο) καὶ παίγνιά τινα, ...... Κέρκωπας. Ῥβοπάο- 

Ηογοάοὶ, για Ηομι. 8 24 Ρ. 12 84ᾳ. ηοβίεσωΩ. Τοὺς 

Κέρκωπας καὶ Βατραχομνυομαχίην καὶ Ἱαρομαχίην καὶ 
Ἑπταπακτικὴν) καὶ Ἐκπικιχλίδας καὶ τἄλλα πάντα, 
ὅσα παίγνιά ἐστιν Ὁμήρου, ἐνταῦϑ᾽ ἐποίησε παρὰ τῷ 
Χίῳ ἐν Βολισσῷ., ὥστε καὶ ἐν τῇ “πόλει περιβόητος 
ἤδη ἐγένετο τῇ ποιήσει. Οἵ. Ἠαγροοταῖ. γν. Κέρχωπες 
(δ, ᾿πγ8). 

Βιιθ 5118. ΙΤΟΌΘΟΚ θὲ Οδχοορ. οὐ (Ὁ]4}15. 1820. 

[Αρδορμδ. Ρ. 1296---1808.] --- Ηὔ ]Π]γαπη θῸ Ογοῖον. οἱ 
Οϑυοορ. --- Βέρ]ου 6 Ηοσοῦϊο οὐ (σοορῖθηβ. Οοοη. 1825. 
1826. ᾿ 

1) Ηδπο μδιυδίάομθι ροοϑίδο διοϊυιοδὺ ΤΥ γ8}} ΗΣδὲ. θ τσ. 
Υο]. ΥἹ, ν. 104 πῃ. 1. 2) Οοὰ. Ματο. 464 ἴ0]. 17. (ΒΌΡτϑ γ᾿. 9). 
8) Τπὲϑ! Προ ἐπεάπεκτον αἶγα. ᾿ 
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ἘΒΑΘΟΜΕΝΤΟΜ. 

Ψεύστας ἠπεροπῆας ἀμήχανά τ᾽ ἔργα δαέντας 
ἐξαπατητῆρας᾽ πολλὴν δ᾽ ἐπὶ γαῖαν ἰόντες 
ἀνθρώπους ἀπάτασκον ἀλώμενοι ἥματα πάντα. 

Βϑαϊά. ν. Κέρκωπες (ὕ0]. Π, 1 ρΡ. 222 ΒογμΒ.): πανοῦρ- 
γοι, δόλιοι, ἀπατεῶνες, κόλακες ....... φασὶ δὲ τοὺς 
Κέρκωπας γενέσϑαι ψεύστας --- πάντα“, ΟἿ ». 221. 
Κέρκωπες" δύο ἀδελφοὶ ἦσαν ἐπὶ γῆς; πᾶσαν ἀδικίαν 
ἐπιδεικνύμενοι, καὶ ἐλέγοντο Κέρκωπες, ἐκ τῆς τῶν 
ἔργων δεινότητος οὕτως ἐπονομαξόμενοι. ὁ μὲν γὰρ 
αὐτῶν Πάσσαλος ἐλέγετο, ὃ δὲ ἄάχμων. ἡ δὲ μήτηρ 
Μεμνονὶς ταῦτα ὁρῶσα ἔλεγε, μὴ περιτυχεῖν Μελαμ- 
πύγῳ᾽ τουτέστι τῷ Ἡρακλεῖ. ΟἿ, ϑαυϊά. ν. Εὐρύβατος. 
(1, 2 ρ. 646 Βοτῃλ.) Ἠδγροοσγαί. ν. Κέρκωψ: Ἔν τοῖς εἰς 
Ὅμηρον ἀναφερομένοις Κέρκωψι δηλοῦται ὡς ἐξα- 
πατητῆρές τε ἦσαν καὶ ψεῦσται οἵ Κέρκωπες, ἀπᾶθ 
6011] ρούοϑὺ σϑύβὰβ ἃ ϑυϊάδ 4118ίο8 οσ Ποσηθυὶ Οθχζοο- 

ΡΙυΒ ἀθϑυσωρίοβ 6886. 

ΙΝΟΕΕΒΤΑΡΒ ΒΕΒΘΙΒ ΕΒΑΘΟΜΕΝΤΑ. 

Ηοχλοχο ὑυὶθυυῃδυῦ Ὑϑυϑὰβ ΠΟΠΠΏ]}1, αἱ ἴῃ ΒΟ ΘΥΠ8 
Ροθϑίδο οαϊπομὶρυβ πὸὰ σοροχϊυπίαγσ. [Οἷ. ὙΥῸΟΙ., Ῥχοϊοζ. 
Ρ. 317 ποί. 7. Ὑ Θ]οκοσ Ογοὶ. ορ. 1 ρ. 1388 υ. 158. Βοάθ 
Ηϊβὺ. Ῥοθ8. ρυύδϑο. 1 ρ. 289.] ᾿ 

1, 

Ὡς οἵ μὲν δαίνυντο βοῶν κρέα, καὐχένας ἵππων 

Οθσοορ. Ῥτθρτα. 1. ἔργ᾽ ἐάσαντας ϑυϊά. ἔργ᾽ ἀνύσαντας 
Καείοσ, ἔργα δαέντας ΤΟΌΘο0Κ. ϑοὰ ἔοχέαϑδϑδο ἰαὐϑοὺ βίη ρτ]αγίβ 
γΟΟῚΒ ἔφ γχίοδ: απδ81 Ἰυᾶθγθ γ6}18 ἐργασιῶντας.“ ἘΒΘΙΏΒ. 

ἸΙηοοτ. βθα. Εσδρτηχα. 1. 1. δεῖπνον ἔπειθ᾽ εἴλοντο βοῶν κτῖ. 
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ἔκλυον ἴδρώοντας, ἐπεὶ πολέμοιο κόρεσϑεν. 
ϑωρήσσοντ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα πεπαυμένοι ......... 
πύργων δ᾽ ἐξεχέοντο, βοὴ δ᾽ ἄσβεστος ὀρώρει. 

᾿Αὐϊβίορῃ. Ῥδο. 1282---38. 1286--. (Παῖς “αμάχου, 
Ροβίαυϑπλ γοσθὺβ ἩΗοχηθυῖοοβ Π. Γ' 1ὅ, 4 447 - 448 

[σύν δ᾽ ἔβαλον ῥινούς τε καὶ ἀσπίδας ὀμφαλοέσδας], 
460 Ἰαυᾶανὶ, 516 ρϑυρὶδ:) 9. δὸς οὗ μὲν --- ἐκόρεσϑεν 
ἐονννον σνου ϑωρήσσοντ᾽ -- πεπαυμένοι ..... πύργων -- 
ὀρώρεικο. Ὗ. 1, 2 Ἰορυπίαν ἐπ Οοτί. Πότ. οὐ Ηθ8. ρ. 816 
αοοὐ!!. 9 Νιοίζβομθ. 

᾿ ᾿ 2. 
Ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ ἀσπάσιον ἔαρ ἥλυϑε βουσὶν ἕλιξιν. 

ΗΙΡΡΟΟΥ. ἀθ αχίϊουβ ΥἹ, ρ. 784 Η -- 786 Β ΞΚοθ8. 

[ἴοπι. 1Π, ρ. 145 Καμπ. Καλῶς γὰρ Ὅμηρος κατα- 
μεμαϑήκει ὅτι πάντων τῶν προβάτων βόες ὅτι μάλιστα 
πονέουσι ταύτην τὴν ὥρην (80. τοῦ χειμῶνος τελευ- 
τῶντος), καὶ βοῶν οἵ ἀρόται, ὅτι κατὰ τὸν χειμῶνα 
ἐργάξονται ...... οὗτοι γὰρ μάλιστα λεπτύνονται. τὰ 
μὲν γὰρ ἄλλα βοσκήματα δύναται βραχεῖαν τὴν πόην 
βόσκεσϑαι, βοῦς δὲ οὐ μάλα πρὶν βαϑεῖα γένηται 
νενον διὰ τοῦτο οὖν ἐποίησεν ὧδε τάδε τὰ ἔπη" ο,ὧὡς 
-- ξλιξινς, ὅτι ἀσμενωτάτη τοῖσι αὐτοῖσιν ἡ βαϑεῖα 
ποίη φαίνεται. 

ϑ. 

ἬἭΜμεροι οἵ γε δίκαιοι. 
Ῥιαύο αοτρ. ν. δ16 Ο, οὐκοῦν οἵ γε δίκαιοι ἥμεροι 

ὡς ἔφη Ὅμηρος. 
Οοὰ. (Β]οτ.) Οοτέ. Ηοπι. οὐ Ηθϑ. --- ὥ. πολέμου ἐκόρ. ΑΥἱδίορῃ. 
πτολέμου κορέσθην Οοὰ, (ΕἾοΣ.) Οοτί., πολέμοιο κορέσϑην 
Βίθρβαπυθ, πολέμοιο κόρεσθϑεν Ἠδτ. Ορυδο. ΥἹ, ρΡ. 289. 
ΝΥ οδβίοσια. Νιοίζϑομο. 
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4. 

᾽4λλ᾽ οἷον μέν ἐστι καλεῖν ἐπὶ δαῖτα ϑάλειαν. 
Ασϊβίοί. Ῥοὶ. Υ͂ (συϊσο ὙΠ), 8 ν». 138385 24: Ὅμηρος 
οὕτως ἐποίησεν ..ἀλλ᾽ οἷον --- ϑάλειανκ, καὶ οὕτω 
προειπὼν ἑτέρους τινάς, οἵ καλέουσιν .,ἀοιδόν““ φησιν, 
»» κεν τέρπῃσιν ἅπαντας“. 1) 

ὅ. θ. 

Χαλκῷ ἀπὸ ψυχὴν ἀρύσας. 

Τεμὼν .... ἀτειρέι χαλκῷ. 
Ασὶβίοί. Ῥοϑὲ, 21 ρ. 1457 18 8αᾳ.: 4π᾿ εἴδους - δὲ ἐπὶ 
εἶδος, οἷον «χαλκῷ -- ἀρύσας““ καὶ ο«τεμὼν -- 
χαλκῶ“. 

Ἰ. 

Πὰρ γὰρ ἐμοὶ ϑάνατος. 
Ατἱβίοῦ. Ῥοὶδ. 1Π, 14 ρ. 198δ5 10: δηλοῖ δ᾽ Ὅμηρος" 
᾿ἡγαμέμνων γὰρ κακῶς μὲν ἀκούων ἠνείχετο ἐν ταῖς 
ἐκκλησίαις, ἐξελθόντων δὲ καὶ κτεῖναι κύριος ἦν. 
λέγει γὰρ οὖν δέ κ’ ἐγὼν ἀπάνευθε μάχης φεύγοντα 
νοήσω .... οὔ οἷ .... ἄρκιον ἐσσεῖται φυγέειν κύνας 
ἠδ᾽ οἰωνούς (εἴ. Π. Βὶ 891---8)᾽ πὰρ γὰρ ἐμοὶ 9ά- 

Εταρτα. ΤΥ. Ησπο υϑυβῦτω ἴῃ Ασὐϊδύοὐθβ οχθιρ δεῖ Ῥοϑὺ 
Ηοιὰ. Οα, ρ 888 Ἰοοίαχη ἔαϊββο οὶ. ϑ'ρθῃρθὶ: ν. ΒΌΒΘΙΩΣΙ δὰ 
106. μέν ἐστι] Ἰιοοῦβ πβοπάστα ϑιηθηαίυβ. μήν ϑομποία,, μέν 
γ᾽ αοοίξ!. μέν τ᾽ βρθηρεὶ, - ϑάλειαν] ᾿οροραίυν ϑαλεέην. 

1) ΦΒΕο. Οἀ. ΧΥ͂ΙΙ, 886, αΣ πῦπο ὕχὸ ἅπαντας ἸοχχιϊαΣ 
ἀείδων“. ὅδ. 

Ἐγαρτατη. Ὑ ΥἹ. χαλκῷ ἀπὸ ψυχὴν ἀερύσασκε τεμὼν (Υ6] 
ἀερείσας μετ᾽ ἐμῶν) ἀτειρεῖ (ἀτηρεῖ 81.) χ. οοἀὰ. ὕόταιὰ 16ςοΐ. 
τοβ αὐαθγαμὺ οαλίοτοβ σθοθῃ οσθβ. 
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8. 

Μῦσεν δὲ περιβοοτόεσσα 
ὠτειλή. 

(Αὐἰβίοι. 80.) ὅ6)ο], Ὑιοί. δὰ Π, ῷ 420: ἀδύνατον νεχρῶν 
τραύματα μύειν, ὥς φησιν ᾿Δριστοτέλης εἰρηκέναι 
Ὅμηρον ομῦσεν --- ὠτειλή“. τοῦτο δὲ τὸ ἡμιστίχιον 
οὐδὲ φέρεται. 

9. 

Φήμη δ᾽ ἐς στρατὸν ἦλϑε. 
ΑΘΒΟΏ]ΏΘΒ οοπὲν, ΤῊ ΉΘΥΟΏ. 8 128. οἷ, Ρ. 48. 

10. 

Βουλῇ καὶ μύϑοισι καὶ ἠπεροπηΐέδι τέχνῃ. 
δ. 1, ν. 17. Οὗτος δ᾽ ὃ πτολίπορϑος ἀεὶ λεγόμε- 
νος καὶ τὸ Ἴλιον ἑλὼν ,βουλῇ --- τέχνῃ“. Ῥοϊγδθῃ. 
Ριαοῖ, Οἱ δ᾽ ἥρωες καὶ τὴν νίκην αὐτῷ ἀνῆψαν᾽ 
δῇ δ᾽ ἥλω βουλῇ Πριάμου πόλις εὐρυάγυια“ (04. χ 
280) καὶ ἀλλαχοῦ ἄλλοι πάλιν αὖ μαρτυροῦσιν ἁλώ- 
ναι τὸ Ἴλιον Ὀδυσσέως «βουλῇ --- τέχνῃ“. ϑίον. Ἐο- 
ἢ, ΤΙ. 48 [Π ». 348 Οδαἰβί. οᾶ. 1.108.7] ᾿4λέξανδρος 
ἐρωτηϑεὶς ὑπό τινος πῶς ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ τῆς οἰκου- 
μένης ἐκυρίευσεν, εἶπε" βουλῇ --- τέχνῃ“. 

11. 

Ἦμος ὅτ᾽ αἰξηοὶ Ζημήτερα βωλοτομεῦσι. 
[θίομγβ. Η4119.] ἀθ Ἡοσιθυΐ ΡΟΘΒῚ (οραβο. ᾿αγίδο]. θα, (1819. 

Αχηβίοὶ. 1688. ρ. 296). Ἔστι δὲ καὶ ἄλλος τρόπος ἢ 

Εταρτα. ὙΠ. περὶ βροτόεσσα ϑρϊῥσηον. 
Ετδρτα. ΧΙ. τῆμος [ω --- κωλοτομεῦσιν ΡΕ]αῦ. 
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μετωνυμία, λέξις ἐπ’ ἄλλου κυρίως κειμένη, ἄλλο δὲ 

κατὰ ἀναφορὰν σημαίνουσα οἷόν ἐστι παρ᾽ αὐτῷ, 
ΜΗμος --- βωλοτομεῦσις. Ῥ]αΐ. τιογλ]. Ρ. 377 Ε. 

12. 

Φϑέγξατο δ᾽ ἡνίοχος νηὸς κυανοπρῴροιο. 
Τθϊἃ. ». 294: εἰσὶ δὲ παρ᾽ αὐτῷ μεταφοραὶ ποικίλαι, 
αἱ μέν, ἀπὸ ἐμψύχων ἐπὶ ἔμψυχα᾽ οἷον οφϑέγξατο -- 
κυανοπρῴροιος. Μοδαμα 8:π0 ποιηΐπθ δαοίοχὶβ δου 
Απομγιαῦβ περὶ τρόπων 80. Βοίββοηβ. Απροᾶ. ὅγ. ΠΙ 

Ρ. 286. 

18. 

Ζωρήσω τρίποδα χρυσούατον. 
Τοϊὰ, ρ. 809: τὸ ἐνεργητικὸν ἀντὲ τοῦ παϑητικοῦ, 
οδωρήσω --- χρυσούατον “4, ἀντὶ τοῦ δωρήσομαι. β 

14, 

Γρυνοὶ μὲν δαίοντο, μέγας δ᾽ Ἥφαιστος ἀνέστη. 
Κ68011. γοὶῤ, δὰ Τγοορῆν. 86: λεύσσω ϑέοντα μρυνόν] 
γρυνὸς γάρ ἐστιν ὁ κορμός" καὶ Ὅμηρος" ωγρυνοὶ -- 
ἀνέστη. Ἑδᾶθιη μεροὺ Τχοίζ. δὰ 100. --- Β'πθ ποχιὶπθ 
Δυοίου β ὙΘΙΒῸΒ Ιδυσαίοῦ Ὁ Εἶγῃα. Μ. ρ. 241, 56. 

18. 

“όγχη συρίξουσα. 
ὥϑσυ. 8ὰ οι. ἄρῃ. ΧΙ, 691 δίσιἀαηίαθθ Βαβι θυ 

8Ό186] Ηοχιογυβ, συρίξουσα λόγχη. 

Βσϑρτα. ΧΙ. γρυνοὶ] 816 8680]. νοὐὺ. δὰ ΓΤ γοορν. [ν΄ Ρ. 239]; 
γσουνοὶ Εΐγια. Μ., γρουνὸν ΤΖοίς. 
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16. 

Ῥτοῦ. δὰ ατρ. αϑοτς. Π, 506 ρΡ. 53 Κεὶ!. Ὑντοι 
ἐπὶ ϑδσσαιη δρραοϊἸδίδη Ηογϑοσυβ ἀοοεῖ, ηυοτ οἴἶδαι 
ΒμΠ1ῈΒ Βθαυϊξυῦ δποίογοι, σαπὶ ἀϊοὶϊξ Ῥοσποβ ὅδστα οχϊυπάος. 

11. 

Βαρύβρομα ϑωύσσοντες. 
ϑυϊὰ, ν. ϑωύσσοντες (1, 2 Ρν. 1302 Βεγημ.)" ὑλαχτοῦντεες. 
Ὅμηρος οοβαρύβρομα ϑωύσσοντες“. 

Ετχδασταθηῦδ 8188. Ἐΐγια. αυά. γν. ϑαΐψρων ν. 133, 19 
χουριδίέης ἀλόχοιο δαΐφρονος Πηνελοπείης [! Οἷ. Οἀ. ο 3δ6 κουρι- 
δίης τ᾿ ἀλόχοιο ϑαΐφρονος), ππὰδ 508 δαῦσεης Εὐυδίαι. δὰ Οἀ. ν᾿. 
1939, 26 Βομι. 803 ΒβΘβ. Εἶγηι. Μ. ὑυ. 345, 14. -- ἑξάετες 
ἴνασσεν (Εἶναι. Μ. ν». 846, 9329) Οἀ. γ 805 (ἐπεάετες δ᾽ 
ἤνασσε), λειγνὺν αἰθαλόεσσαν (Εἶγτα. Μ. Ῥ». δ6δ, 21) δὰ κόνεν 
αἰϑαλόεσσαν [Σ᾽ 238, ὦ 816] ερεοοΐατε νἱάεΐασ, τλήμονα ϑυμὸν 
ἔχοντες (Ξ60]. δὰ Ετχ. Ηθα. 198) --- ἢ]. Ε 610, γαννται δὲ τ᾿ 
ἀχούων (Χο. ϑγμρ. ΥΠῚ. 380) -Ἢ. Π. Υ' 40δ, πυκινὰ φρεσὶ 
μήδεα εἰδώς (ΧΘη. 1. 1) τῶ Π Ρ 8396, φοινίσσετο δ᾽ αἴματι 
γαῖα (ϑαϊᾶ, ν. Φοινικεκῶν Πι, 3 ν». 1663 Β6Υ.) -- Π, Χὶ'ὶ 484, 
εἰς ἅλα πορφυρόεσσαν (ϑοτν. δὰ ότι. ασογα. ΓΥ͂, 313) δὰ Οἀ. 
λ 248 γνογεϊηοίξ, οἰα. οἴο. 

ἴῃ δἰτοσθτ Ἴπυδαὶξ ρμοοίδετιπι ῬΟΒβοβϑίοθθ Ἠοσθθστδ 3680]. 
Ριμᾷ, τα. ΥἹ 91 ν. 419 Βοϑοζῃ. [- -ΞἬ Ηθβ. Ορρ. 413], ΟἸοσω. 
ϑίγοιῃ, ΠῚ Ρ. ὅ06 Ροῖξ. (ἡμὲν ὅτ᾽ εὐνάξη κτλ. --- Β68. Ορρ. 
889) ΔΗ ΟΣ. 

ὕοσαιιβ αὐδίθοῦ 80 Αὐδίορη]σ ῬΒΙ]ΌΒΟΡμΟ Ιπάδοο ἨΗοτχηθχο 
δὐβογρίοι [Ο]6πι. βέίχοση. Υ͂᾽ Ρ. 266 (600 Ο---Ὠ) ὅ5γ10. 118 Ῥοίί. 
ἑβδομάτῃ δἤπειτα κατήλυϑεν ἱερὸν ἦμαρ, --- ἑβδόμη ἦν ἱερή, 
- ἕβδομον ἥμαρ ἔην, καὶ τῷ τετέλεστο ἅπαντα (οἴ. Οἀ. ε 363), 
-- ἑβδομάτῃ δ᾽ ἠοῖ λέπομεν ῥόον ἐξ ᾿Αχέροντος ΔὉ Αὐἱοίορα]ο 
ρ8ο βοῦοβ οβδϑὸ οαἰθῃάϊ δ] θα, αἶδβ. ἀθ Αὐἱβίοραϊο [πᾶϑθο 
Ρ. 110 544. Ε 



10 ΑΙΟΜΑΕΟΝΙΒ. 

ΑΨΟΜΑΒΟΝΙΒ. 

1. 

Ἔνϑα μὲν ἀντίθεος Τελαμὼν τροχοειδέι δίσκῳ 
παλῆξε κάρη, Πηλεὺς δὲ ϑοῶς ἀνὰ χεῖρα τανύσσας 
ἀξίνῃ ἐυχάλκῳ ἐπεπλήγει μέσα νώτων. 

56:0]. δὰ Εὰσ, Απᾶν. 6871 οὐδ᾽ ἄν σε Φῶκον) ὥσπερ 
ἐγὼ οὐκ ἐφόνευσα τὴν ̓ Ελένην, οὕτως οὐδὲ σὺ ὥφελες 
τὸν Φῶκον ἀνελεῖν. καὶ ὃ τὴν ᾿Δλχμαιωνίδα πεποιη- 
κώς φησι περὶ τοῦ Φώχου “Ἔνϑα -- νώτων““. 8600]. 
γαὶ.: ἄλλως. ...... Μίγνυται Αἰακὸς Ψαμάϑῃ τῇ 
Νηρέως ᾿εἰς φώκην ἠλλαγμένῃ διὰ τὸ μὴ βούλεσϑαι 
συνελθεῖν αὐτῷ καὶ τεχνοῖ ἐκ ταύτης παῖδα τὸν 
Φῶχον, ὃν ὃ Πηλεὺς ἀνεῖλεν ἐπιβουλεύσας διὰ τὸ 
ἐν τοῖς ἀγῶσι διαφέροντα αὐτὸν εἶναι Πηλέωξ καὶ 
Τελαμῶνος. 

2, 

Νέκυς δὲ χαμαιστρώτου ἔπι τείνας 
εὐρείης στιβάδος, παρέϑηκ᾽ αὐτοῖσι ϑάλειαν 
δαῖτα ποτήριά τε στεφάνους τ᾽ ἐπὶ χρασὶν ἔϑηκεν. 

Αὐμθπ, ΧΙ, ρ. 4600 Β: Ποτήρια δὲ πρῶτον οἷδα ὀνομά- 
ὅαντα τὸν ᾿Δμόργιον ποιητὴν Σιμωνίδην ἐν ἰάμβοις 
οὕτως ....«τὐν ον καὶ ὃ τὴν ᾿Δλκμαιωνέίδα δὲ ποιή- 
σας φησὶν ο,ΙΝέκυς --- ἔϑηκεν“. 

Εταστα. Π, 1. Πθβο οραύας νέκυς δὲ χαμαιστρώτους ἐπί 
τινας. --- γαμαιστρώτου ἐπὶ κλίνας Μοΐποᾷκο, χαμαιστρώτου ἔπι 
τείνας ὝΘΙΟΚ, -- 9. ἱιοβοθαῦτς προέϑηκ᾽ γ9] προὔϑηκ᾽. 
»ϑοσιροπάσχα παρέϑηκ᾽, αυοα Θρίοιθ Ὀδὺβ ροϑβύυ]αί. 9. Μϑίμθκο. 
- ὃ. δαῖτα ἘΊΟΥΙΠ]Ο; δὲ τὰ οοᾶ. Α Αξθηβοὶ. 



ΑΙ ΟΜΑΕΟΧΙΒ. τι 

ὃ. 

Πότνια Γῆ Ζαγρεῦ τε ϑεῶν πανυπέρτατε πάντων. 
Εἰγια. απᾶ. ν. Ζαγρεύς (ρ. 3927, 31): ὃ μεγάλως 
ἀγρεύων, ὡς .»πότνια --- πάντων." ὁ τὴν ᾿Δλκμαιονίδα 
γράψας ἔφη. Οταα. Απ. Οχου. Π, μ. 443. 

4. 

ἈΡοΪΙοᾶ. 1, 8, ὅ, 3: Τυδεὺς ὃὲ ἀνὴρ γενόμενος 
γενναῖος ἐφυγαδεύϑη., κτείνας, ὡς μέν τινες λέγουσιν, 
ἀδελφὸν Οἰνέως ᾿4λκάϑοον, ὡς δὲ ὃ τὴν ᾿Δλχμεωνίδα ἢ) 
γεγραφώς, τοὺς Μέλανος παῖδας ἐπιβουλεύοντας Οἰνεῖ, 
Φινέκχ Εὐρύαλον Ὑπέρλαον ᾿Αντίοχον Εὐμήδην 
Στέρνοπα ξάνϑιππον Σϑενέλαον. 

ὅ. 

ϑέγχαρ. Χ ὑ. 452: Ὁ ὃὲ τὴν ᾿Δλκμαιονίδα γράψας, 
Ἰχαρίον τοῦ Πηνελόπης πατρὸς υἱεῖς γενέσθαι δύο, 
Δλυξέα καὶ ΔΜευκχάδιον, δυναστεῦσαι δ᾽ ἐν τῇ ᾿Ἄκχαρ- 
νανίᾳ τούτους μετὰ τοῦ πατρός" τούτων οὖν ἐκωνύ.- 
μους τὰς πόλεις Ἔφορος λέγεσϑαι δοκεῖ. 

6. 

ΕΌΒΟ]. δὰ Επγ. Οὐ. 997 (01. Π, ρ. 2561 Ὁ)1π4.): 
Ὁ δὲ τὴν ᾿Δλκμαιωνέδα γράψας τὸν ποιμένα προσαγα- 
γύντα τὸ ποίμνιον τῷ ᾿Ατρεῖ ἄντ ....... 8) καλεῖ. 

-.-.-.-----.--.-....-..-..... 

Εταρστα. ΠΠ1. ὦ πότνια --- πανυπέρτατε Οτθτα. Αποοᾶ. 
1) ᾿λκμεωνίδα --- Φινέα Βθτομοτ; αλκμαιονέδα --- φηνέα 

πη, 2) Ἀντίοχον ΕΆΌΕοΣ; ᾿Αντιόχην Ἰἰδχ]. 8) ἀντ... καλεὶ 
τοὶ ἀνταποκαλεῖ 1ἴτ].-. Εχοιαϊὺ ποταθη Ῥδβίοσιβ. «νταῖΐον, ἴ4ψ- 
τανῦρον γ6] Ἴἄντιφον ΒοπίοΥ ΕἸ βύ. δὰ “Μ1]. Ρ. 469 δὰ. 1,108. 
ἄνπασον ϑομυθατχῦ. ΕΡΆΘτα. 1{{- ΗΔ]. 1840. 1, Ρ. ὅ16. Ἄάντοπα 
ΜάΠ6ν ἀθ ογοὶο Ρ. 78. 



18 ᾿ ῬΑΝΑΙΒ. 

ΒΘΑΝΑΊΙΝ. 

Τηβοῖ. ἱπ Τὰ. Βοχρ.): καὶ Ζαναΐδας 5 φ' ἐπῶν. 

1, 

Καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ ὡπλίξοντο ϑοῶς Ζαναοῖο ϑύγατρες 
πρόσϑεν ἐυρρεῖος ποταμοῦ Νείλοιο ἄνακτος. 

ΟἸοπι. ΑἹ. βίγοια. ΓΥ͂, ν. 224 (522 ΟἹ 8.1. 618 Ῥοϊξ. Τὰ 

ὕμοια λέγει καὶ ὁ τὴν Ζαναΐδα πεποιηκὼς ἐπὶ τῶν Ζ7α- 
ναοῦ ϑυγατέρων ὧδε" .Καὶ --- ἄνακτος“, καὶ τὰ ἑξῆς. 

2. 

Ἠαγροοταί. γ. αὐτόχϑονες: Ὁ δὲ Πίνδαρος καὶ ὁ 

τὴν Ζαναΐδα πεποιηκώς φασιν ᾿Εριχϑόνιον καὶ Ἥφαι- 
στον ἐκ γῆς φανῆναι. 

ΒΈΕΒΙΟΘ ῦ 5. 

᾿ Βυϊᾶ, ν. «Ησίοδος [0]. 1, 2 ρ. 908 ΒοΙηΒ.1: Ποιή- 
ματα δὲ αὐτοῦ ταῦτα' Θεογονία, Ἔργα καὶ ἫἩμέραι, 

᾿Ασπίς, Γυναικῶν ἡρωινῶν κατάλογος ἐν βιβλίοις ἐ, 
᾿᾽Επικήδειος εἰς Βάτραχόν τινα, ἐρώμενον αὐτοῦ, περὶ 
τῶν ᾿Ιδαίων Ζιακτύλων., καὶ ἄλλα πολλά. 

Ῥχοοῖ, Γένος Ἡσιόδου [Θαἰ8ξ, Ῥοοίί. τοΐππ, αττ. 1Π| 
Ρ. 1 (8 1ΙΔρ8.}7: Συνεγράψατο δὲ ὁ τοιοῦτος Ἡσίοδος 
βίβλους ἑκκαέδεκα, Ὅμηρος δὲ ὁ παλαιὸς ιγ΄. ἘΠ Ῥ8}110 
ἰπῆτα (ρ. 8 (9 1΄08.}}: Ἡσιόδου Ἔργα καὶ Ἡμέραι τὸ 
βιβλίον ἐπιγέγραπται ..... πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῶν 

1). γν. 4. ’ 
θδα. Βταρια. 1. Δαναοῖο ἄνακτος πρόσϑεν -- Νείλοιο ϑύ- 

γατρες. ΚοΟΘΟΏΪΥ ΟΟὨϊ. 6Ρ. 1, Ρ. 11. 
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ἑτέρων αὐτοῦ πεντεκαίδεκα βιβλίων" ᾿Δσπίδος, Θεογο- 
νίας, Ηρωογονίας, Γυναικῶν καταλόγου, καὶ τῶν 
λοιπῶν. Ῥαιβδη. ΙΧ, 81, 4): Βοιωτῶν δὲ οἱ περὶ 

τὸν ᾿Ελικῶνα οἰκοῦντες παρειλημμένα Ὦ δόξῃ λέγουσιν, 
ὡς ἄλλο Ἡσίοδος ποιήσαι οὐδὲν ἢ τὰ Ἔργα᾽ καὶ 
τούτων δὲ τὸ ἐς τὰς Μούσας ἀφαιροῦσι προοίμιον 
χτλ᾿ «νον νον Ἔστι δὲ καὶ ἑτέρα κεχωρισμένη τῆς 
προτέρας, ὡς πολύν τινα ἐπῶν ὃ Ἡσίοδος ἀριϑμὸν 
ποιήσειεν, ἐς γυναῖχάς τε ἀδόμενα, [καὶ] ἃς μεγάλας 
ἐπονομάξουσιν Ἤοίας, καὶ Θεογονίαν τε καὶ ἐς τὸν 
μάντιν Μελάμποδα, καὶ ὡς Θησεὺς ἐς τὸν “Διδην 
ὑμοῦ Πειρέϑῳ καταβαίη., παραινέσεις τε Χείρωνος 
ἐπὶ διδασκαλίᾳ δὴ τῇ ᾿Αχιλλέως, καὶ ὅσα ἐπὶ Ἔργοις 
τε καὶ Ἡμέραις. οἱ δὲ αὐτοὶ οὗτοι λέγουσι καὶ ὡς 
μαντικὴν Ἡσίοδος διδαχϑείη παρὰ ᾿Αἀκαρνάνων᾽ καὶ 
ἔστιν ἔπη μαντικά, ὁπόσα [τε] ἐπελεξάμεϑα καὶ ἡμεῖς, 
καὶ ἐξηγήσεις ἐπὶ τέρασιν. 

Α116 Οδυτοΐηδ, 80 δηυοίοσιρυβ ᾿ἰδυσδίβ ρῥγδοίθσσηββ, 

βορίαθ ὑσὶ απηίυτ, νοϊαύι “ψέμιος (Βίορι. Βγ:. ν. ᾿άβαν- 
τίς), ᾿Αστρονομέα εἶγο ἀστρικὴ βίβλος (Αἰμοπ., β680). 
Αταί,, Τχοῖζα, Ρ]αΐ., ΡΙπἰπβ), Κήυκος γάμος (8680). 
ΑΡ0}1. Βμοᾶ. Αὐμθι.), ᾿Επιϑαλάμιον εἰς Πηλέα καὶ 
Θέτιν (Ἰ᾿Ζοΐ28), Οδυσαθὰ Ὀποο]ίσαμα (ΕἸ]σοπἑ.) τῷ Ἔργα 
μεγάλα (Ῥτοοϊ., Αἰμοη, [9]}. ΟἿ, Μδγοκβομϑ οὶ]. Ἡβίοαὶ οἷο. 
᾿ταρτηοπΐα Ρ. 81 Βαα. 

ὸ Ἠοβιοάϊδθ Ροϑδὲβ πδέυγᾶ. Ἠεχοαοί. ΤΠ. δ8: 

οὗτοι (80. Ἡοταοταβ οὐ Ηϑοβίοάυ8) δέ εἰσι οἵ ποιήσαντες 
ϑεογονέην Ἕλλησι, καὶ τοῖσι ϑεοῖσι τὰς ἐπωνυμίας 

1) Οὗ Ἠορϑιοαϊ θα. ποσϑίσ. Ρ. 738. 2) παρειλημμένῃ 8). 
8) θ6], ΒΟΕΚΊΚΟΥ οὔχη ϑῬοΒ] ΘΙ ΘΥΤΩΒΟὮΘΤΟ. 



80 ἨΕΒΒΙΟΘΌΞΒ. 

δόντες καὶ τιμάς τε καὶ τέχνας διελόντες, καὶ εἴδεα 

αὐτῶν σημήναντες. 

Μαχ, Τγσ. ΧΧΧΤΙΙ, 4: (Ὅμηρος) τα ἔπη εἰργάσατο 
προσηνῆ τε ἅμα εἶναι καὶ ξυνετὰ πᾶσι, καὶ κεχαρισμένα 
ἑκάστοις. ἐνθυμηϑεὶς δὲ ὅτι ὀλίγον μὲν τὸ ξυνετὸν 
ἐν ἅπαντι, τὸ δὲ πολὺ δημαγωγεῖσϑαι φιλεῖ, οὐδετέρῳ 
τῷ γένει ἀποκεκριμένην τὴν ποίησιν ἐξειργάσατο᾽ 
καϑάπερ ὁ Ἡσίοδος, χωρὶς μὲν τῶν ἡρώων, ἀπὸ 
γυναικῶν ἀρχόμενος, καταλέγων τὰ γένη, ὅστις ἐξ ἧς 
ἔφυ" χωρὶς δὲ αὐτῷ πεποίηνται οἵ ϑεῖοι λόγοι, ἅμα 
τοῖς λόγοις ϑεογονία᾽ χωρὶς δ᾽ αὖ ὠφελεῖ τὰ εἰς τὸν 
βίον, ἔργα τε ἃ δραστέον καὶ ἡμέραι ἐν αἷς δραστέον. 
ΟἿ Ὁῖο Ομγγβοβί. Οὐ. Π (6 Βθρῃο) ὃ 18 5ᾳ. (1 γν. ΤΊ 
Ἐο15Κ.) οὐ 8 8 (ρ. 7ὅ Βοῖ8Κ.). 

Θιοχηθᾶ. Ρ. 480 Ῥαΐβομ. (ἀτϑσαμα. 180. 1. Ρ. 482 

Κο11.) Εχοροῦϊοὶ γ61 ϑπδυυϑεν ΒρΘοὶθΒ βαηὺ {γ68, δ ρ ΘΙ 0106, 

μἰβίοσϊοθ, ἀϊάββοϑοθ. Αῃρο!θοθ οϑὺ αὰ8 βοηῤθηίθθ 80Γ):- 

Ὀυπίυχ, .. .. ΕἰδίοΥϊ66 οδὺ αυϑ ΠΥΥ  ΟΠ65 οὐ βΟΠΘΒΙΟΡΊΔΘ 

σοπροηπμίαγ, αὖ οϑὺ Ηρβίοᾶυ γυναικῶν κατάλογος οἱ 

ΒΙ.41118. 

Φυϊηι!}. Χ. 1, ὅ2. Βδγο αἀβατρί! Ἡδβιοᾶπβ ΤηϑρΏδα.θ 
ΡῬΆΥΒ Οἷὰβ ἴἢ ΠΟΙΔΙΠΙΌ 8 οδὺ οοοαρδίδ, ἰϑηλθῃ αὐ1}68 Οἰγοᾶ 
Ῥτϑθοορία βοηξοαίδθ ᾿ἰθυζίδβαιθ σου οσυση οὗ ΘΟΙΩΡΟΒΙἐ]0}18 
ῬΥΟΌΔΌΙ15, ἀαίαγαιθ οἱ ῬδΊτια ἱπ 1110 τπηϑᾶϊο ζθπθσο ἀ]οΟ6Πά), 

Ῥίοη. Ηδ]1οαχ. ἀθ γοῦὺ. βοχιρυδ, σθηβυσα οᾶρ. Π,, 2, 

Ἡσίοδος μὲν γὰρ ἐφρόντισεν ἡδονῆς καὶ ὀνομάτων 
λειότητος καὶ συνθέσεως ἐμμελοῦς. ΟἿ, Ὑ6]1. Ῥαίοχο. 1. 7. 

' Αὐἱβίορῃ. ἤδη. 1038 84β. Ἡσίοδος δὲ (κατέδειξε) 
γῆς ἐργασίας, καρπῶν ὥρας, ἀρότους! 

Οοτί. Ἠοσαθυὶ οὐ Ηθϑβὶοᾶϊ ρ. 822 αοϑί!, 117 ΝΊθίζβομο. 
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Ὁ ὃὲ βασιλεὺς τὸν Ησέοδον ἐστεφάνωσεν εἰπὼν δίκαιον 
εἶναι τὸν ἐπὶ γεωργίαν καὶ εἰρήνην προκαλούμενον 
νικᾶν, οὐ τὸν πολέμους χαὶ σφαγὰς διεξιόντα. 

ΡΙαΐ, πιοσϑὶ]. ρ. 223 ἃ. Κλεομένης ὁ ᾿Δναξανδρί. 
δεω τὸν μὲν Ὅμηρον Δαχεδαιμονίων εἶναι ποιητὴν 
ἔφη, τὸν δὲ Ἡσίοδον, τῶν εἰλώτων᾽ τὸν μὲν γὰρ ὡς 
χρὴ πολεμεῖν, τὸν δὲ ὡς χρὴ γεωργεῖν, παρηγγελκέναι. 
ΟἿ Αοϊΐδη. Υ͂. Ηϊβδὲ. ΧΤΙΠ, 18. ϑ8ὅ..0]. δὰ θὰ. ὁ 74 

χρὴ ξεῖνον παρεόντα φιλεῖν, ἐθέλοντα δὲ πέμπειν) 
ἐν πολλοῖς οὐκ ἐφέρετο. καὶ ἔστιν Ἡσιόδειος τῆς 
φράσεως ὃ χαρακτήρ. 

6 γνορίδο δοίδίο. Ηεσγοάοὶ. Π, ὅ8.( Ἡσίοδον 
γὰρ καὶ Ὅμηρον ἡλικίην τετραχοσίοισι ἔτεσι δοχέω 
μευ πρεσβυτέρους γενέσϑαι, καὶ οὐ πλέοσι. 

Βαΐά. ν. Ἡσίοδος (1, 2 Ρ. 903 59ᾳ. Βογδ.). Ἦν δὲ 
Ὁμήρου κατά τινας πρεσβύτερος, κατὰ δὃὲ ἄλλους 
σύγχρονος. Πορφύριος καὶ ἄλλοι πλεῖστοι νεώτερον 
ἑκατὸν ἐνιαυτοῖς ὁρέζουσιν᾽ ὡς λ.β' μόνους. ἐνιαυτοὺς 

συμπροτερεῖν τῆς πρώτης Ὀλυμαιάδος. Οἵ. Ἰ οί. 
ΟὨ1], ΧΤΙ, 168 5αᾳ. 196 εαα. ΧΠΙ], 649 5ᾳ. Ρτοοϊ. Γένος 

Ὁμήρου [Θαἰεξ, Ῥοοίξ, ταΐπη. αττ. " Ρ. 6 84ᾳ. (7 1205.}} 

γε 11. Ῥαίοσο. 1. 7. Ἠεβίοάπβ..... οἶτοδ ΟΧΧ δῆποβ 
ἀἰδποῖτιβ 80 Ηοτχηθτὶ δοίδίθ. 

661]. Ν. Α. ΠΙ. 11, 1. Βᾳρον δοίδίθ Ἠοΐζωϑυὶ δίαμθ 
ΗοβιοαΣ ποπ οομβθηἑτσ. Α}}} Ηοχηθχῦχη, απδηὶ Ηθδβιοάπξη, 
ἸϑΟσΘα πδία ἔυΐθ8οὸ βου ρβοσυμί, 'π αὉ]8 ῬΒΠΟΟΒΟΥτΒ δὲ 
ΧΟΠΟΡΏΒΘΠΘΒ: 8111 ΙΗΪΠΟΥΘΙΏ, ἴα 418 1,.. ΑΘοϊὰ8β ρμοσίδ οὐ 
ἘΡΒοΙαΒ ιϊβίοσίδθο βουϊρίοσ. Μ. δυΐθιη ὙΑΙΤΟ ἱπ ὈΥΪΠΊΟ 
ἂρ ἱγηθριηϊοτιβ, πύθυ ῬυῖοΣ. Βι0ὺ παίαβ, ρᾶσυσα οομβίαγο αἱοἱ, 
804 ΠΟ 6880 ἀυδιαπι, 4αυΐϊη 8411|αῈ0 [θἸΡΟΥΘ ϑοᾶάθιτι υἱχοσίη, 
Ἰδαὰθ οχ θριρταιιτηδίθ οβίομπαϊ, αυοα ἱπ ὑππροάο βουρίθμι 

Ἐρΐοο. ΟΣ. Ἐχδδτοθείδ. 1. 
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ϑβί, ααὶ ἱπ πιοηΐθ Ἠδ]οοηθ 80 Ἠθβιοᾶο Ροβιύιβ ἰσϑαϊίαυ. 
Αοδοὰβ δυΐθω ἴῃ ὈΥΙ͵Ω0 ἀϊάδβοδιϊοο ᾿ἰθυθὰβ ϑδαιηοάυχα 
ΔΥΡΌΤΩΑΘΩΝΙΒ ἰδοῦ, ῬῸΣ απ80ὸ οΟβίθῃαὶ ραυίϊδί, ἨΗρθβιοάυτῃ 
μαία Ρῥχίϊογθι. --- ΧΥ͂ΠΙ, 21, ὅ: θὸ Ηοχθσο οἱ Ἠδθβιοᾶο 
ἸπΌοΥ ΟἸΏΠΘΒ ἔθυγθ βουϊρίοσθβ οοῃβειῦ, δοίδίθμι 608 ΘΩ 1886 
γ6] ᾿ΙΒάθιῃ ἴογσϑθ ὑθυῃροῦρὰβ ν6] Ηοιηθγυ δ] ασδηΐο δηΐ]- 
αυΐϊοχοσα, αἰσυμααθθ ὑϑίθῃ δηΐθ Βοιθϑη) οΟμαϊΐδπι ΥἹΧΊΒΒ6, 
ΘΠ] γ 1186. ΑΙΡᾶΘ χορπδηίιαβ, 818 ροδὺ ὈΘ]] Σὰ ΤΎΟΙΘΠΌΤΩ, 
αὖ Οδδβδιὰβ ἴῃ ὈΥΙΩΟ δημδ)αω ἀἃθ Ἠοχήθτο ἃίαυθ Ηθβϑιοαο 
Βουϊρύυσση σϑααϊδ, 0)}0ὰ8 οθηΐαῃα δίαυαθ βοχαριπΐα δῃΐθ 
Πογαδὰ δαΐθχῃ οομπαϊίδα, αὖ ΟΟΥΘΙ1ῖὰ8Β ΝΘΟΡΟΒ 1ῃ ὈΥΤΩΟ 
ΟὨΣΟΣΪΟΟ ἂἃθ ΒοΙμθγΟ αἰἱοϊύ, δημὶβ ΟἸΤΟΙΟΓ ὈΘαΐατη οὗ 
Βοχαριηὗδ. 

ΑΕΟΘΟΙΜΙῦΝ. 

δ οθηδοσ. δα Επσ. ῬΒοθα. Ὁ. 785ὅ: Ραΐσγϑιω ροδχωδύβ 
ὙΘΥΘΥΥΩΙ ΙὨΘΙΙΟΥΘΒ ΟΥΙΔΟὶ, ἀστὰ Β.] θη, ἸζΠΟΥΔΤΘ 850 ἔβίο- 
Ὀδηΐαγ: ποπηὰ}}} ὑχ θαθγαπὶ 1Π]υαὰ γ60] Ἡθβιοᾶο γυϑὶ δϑζσ- 
ΟΟΡῚ ΜΙ1]θ8ῖο. Ἀθρίταϊαβ ΗΘΥΟᾺΪ νόθα τοὐυ]ογαὺ δοοϑρῦὶ 
ὈΘηΘδο 1: μαϊο ᾿ηβοχιρύυχῃ ροδτηϑ ΘΟΙΑρ] οί αα ΡργοσΘὰ] ἀα 10 
ὈΘΊ] χὰ ΑΘρΡΊΤΙ οὑτὰ ΤΠ Ρ1 18: ΑΘρίμαΙ Β]Ἰοσυσηαυθ ἀσοΥΌχΩ, 
8 αὑοΒ ἰθγάυβ Ηνγ}]}ὺ8Β δοοοβδὶὺ ΗἩθυδοὶαθβ, ἰδίου 81. 
ΑἸὰΣ ααἰάθῃ αὐ σογαπῦ ποὺ ροδιηᾶ: β0α αἰ ροηΐοσ ορὶὺ 
ἃίαπο ο]ορσαμίο ἀ6 Αθρίϊο Ηθηγ. Ν᾽ )]θβϑῖὰβ Επχηθμᾶ. 1, 
οαΡ. ΧΧΧΊΙΙ., Οὗ Δρο]]οα. ΤΠ, 7, 7. Ὀιοά, ΤΥ, 87. Μά]]6Υ 
ογ. 1, ρ. 28. γο]οκ. γο]. θρ. 1, ». 268---267. 

1, 

Β΄680). ᾿ϑὰγ. δὰ ΑΡ0]]. Βμοᾶ. ΠῚ, ὅ87: ᾿4γγελόν φησιν 
Ἑρμῆν ὑπὸ Διὸς πεμφϑῆναι, κελεύοντα δέξασϑαι τὸν 
Φρίξον, ἵνα τὴν Αἰήτου ϑυγατέρα γήμῃ. ὁ δὲ τὸν 
Αἰγίμιον ποιήσας διὰ [τὸ] δέρας αὐτὸν αὐθαιρέτως 
φησὶ προσδεχϑῆναι. λέγει ὃὲ ὅτι μετὰ τὴν ϑυσίαν 
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ἁγνίσας τὸ δέρας οὕτως ἔστειχεν εἰς τοὺς Μίήτου 
δόμους τὸ κῶας ἔχων. 

2. 

ΘΘΒ0]. Τωδαγ. δα ΑΡΟ]]. Ἐμοά, ΓΥ͂, 816: Ὁ τὸν “ἐγίμιον 
ποιήσας ἐν δευτέρῳ φησὶν ὅτι ἡ Θέτις εἰς λέβητα 
ὕδατος ἔβαλλεν τοὺς ἐκ Πηλέως γεννωμένους, γνῶναι 

βουλομένη εἰ ϑνητοί εἰσιν, ἕτεροι) δὲ εἰς πῦρ, ὡς 
᾿πολλώνιός φησι" καὶ δὴ πολλῶν διαφϑαρέντων ἀγα- 
νακτῆσαι τὸν Πηλέα καὶ κωλῦσαι τὸν ᾿4χιλλέα ἐμβλη- 
ϑῆναε εἰς λέβητα [καὶ διὰ τοῦτο καταλιπεῖν τὴν 
Θέτιν αὐτόν ἢ). 

9. 

Νήσῳ ἐν ᾿Αβαντίδι δίῃ" 
τὴν πρὶν ᾿Αβαντίδα κίκλησκον ϑεοὶ αἰὲν ἐόντες, 
τὴν τότ᾽ ἐπώνυμον Εὔβοιαν βοὸς ὠνόμασε Ζεύς. 

Ηογοᾶΐδη. [1 ρ. 104] 8ρ. ϑίθρῃ. ΒγΖ. νυ. ᾿ἀβαντίς᾽ ἡ 
Εὔβοια, ὡς Ἡσίοδος ἐν Αἰγιμίου δευτέρῳ περὶ ἸΙοῦς 
ννήσῳ --- Ζεύς“. 

4. 

Ἐκ τοῦ δ᾽ ὄρκον ἔϑηκεν ἀμείνονα ἀνθρώποισι 
νοσφιδίων ἔργων πέρι Κύπριδος. 

8680]. δᾷ Ρ]αΐ. ϑὅγιρ. Ρ. 374 ΒοκΚ: ᾿ἀφροδίσιος ὄρκος οὐκ 

ἐμποένεμος 5), ἐπὶ τῶν δι’ ἔρωτα ὀμνυόντων πολλάκις 

1) ἑτέρους Οοά. Ιζδιχ.; ὁοοτγ. ΚΟΘΟΔ]Υ Οομϊ. 6Ρ. 1, Ῥ. 18. 
2) Φυδθ Ὁποὶηἷβ 106] ΒΙΤΩΏΒ, 6 604, Ῥάγ. δοοθββθστιηΐ. 8) ἐν πᾷ. 
τὰς παροιμέα Θχοϊάϊεθο, 400 τοΐδυδίοΣ Βοαθθηθ ταύτης“. ΜΒΥΟΚΒΟΝ. 

, Εσδρα. 1Π. 8. ὠνόμασέν νιν Ζεύς Ἰἰρτὶ. Εὔβοιαν δὲ 
βοὸς τότ᾽ ἐπώνυμον ὠνόμασε Ζεύς Βοττα., δὴ τότε γ Εὐβοιάν 
μν ἐπώνυμον ὠνόμασε Ζεύς Μοΐποᾷκο. 

ΒΎδρτω. ΤΥ. 1. ἀπήμονα Ηδτη. Οραβο. ὟΊΙ, ρμ. 967. -- 
2. πέρι ΜΆτΟΚΒΟΙ.; περὶ 856}.0]. 

4 
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καὶ ἐπιορχκούντων. μέμνηται δὲ ταύτης καὶ Ἡσίοδος 
λέγων ..ἐκ --- Κύπριδος [ἀφροδισίων 1). Ητυπο Ἰοσαμι 

πὸ ρϑυξποσθ ἀἰβοιπιυβ οχσχ Ηθβυοι. ν. ἀφροδίσιος ὅρκος 3)" 
παροιμία, ἣν καὶ ἀναγράφουσιν" ᾿Δφροδίσιος ὅρκος 
οὐ δάκνει. πρῶτος ὃὲ Ἡσίοδος ἔπλασε τὰ περὶ τὸν 
Δία καὶ τὴν ᾿Ιώ, 601]. ἔταρτη. ὅ οὐ Αρο]]οᾶ. 11, 1, 8, 
1 54ᾳ.: Ἡσίοδος δὲ καὶ ᾿Δἀκουσίλαος Πειρῆνος αὐτήν 
(86. τὴν ᾿Ιὼ) φασιν εἶναι. ταύτην ἱερωσύνην τῆς 
Ἥρας ἔχουσαν Ζεὺς ἔφϑειρε. φωραϑεὶς δὲ ὑφ᾽ Ἥρας 
τῆς μὲν κόρης ἁψάμενος εἰς βοῦν μετεμόρφωσε λευ- 
κήν, ἀρχὴν δὲ ἀπωμόσατο μὴ συνελθεῖν. διό φησιν 
Ἡσίοδος οὐκ ἐπισπᾶσϑαι τὴν ἀπὸ τῶν ϑεῶν ὀργὴν 
τοὺς γινομένους ὕρχους ὑπὲρ ἔρωτος. Ἥρα δὲ αἰτη- 

σαμένη κτλ. (οἴ. ἔν. 5). 

ὅ. 

Καί οἵ ἐπίσκοπον "4ργον ἵει κρατερόν τὲ μέγαν τε, 
τέτρασιν ὀφϑαλμοῖσιν ὁρώμενον ἔνϑα καὶ ἔνϑα, 
ἀκάματον δέ οἵ ὦρσε ϑεὰ μένος, οὐδέ οἱ ὕπνος 
πῖπτεν ἐπὶ βλεφάροις, φυλακὴν δ᾽ ἔχεν ἔμπεδον αἰεί. 

Θ080]. δὰ Επτ. Ῥμοθα. 1116: Ὁ ὃὲ τὸν Δἰγίμιον ποιήσας 
φησί ..Καὶ --- αἰείξ, ἸφοίΖ. δᾷ Π. Ρ». 158 β8α. ΑΡο]1ο- 
ἄογ. Π, 1, 8, 8: Ἥρα δὲ αἰτησαμένη παρὰ Διὸς τὴν 
βοῦν φύλακα αὐτῆς κατέστησεν "άργον τὸν πανόπτην, 
ὃν.... Κέρκωψ Ἄργου καὶ ἸΙσμήνης τῆς ᾿Ασωποῦ 
ϑυγατρός (λέγει). 

1) ἀφροδισέων εὐ “] οδδθηλδ οἵη. ΒΟΚΚΟΥ. 23) ΟΥ. Ῥμδγυοσίη. νυ. 
8) Οὗ. Ἠοτγοαΐδη. περὶ μον. λέξ. ». 11 (1 ν. 928 Ι,οπὐξ.). 

Ετάρτα. Υ. 4. φυλακὴν] 516 Οοᾶ. Μδγο.; φυλακὴ οοὗοχὶ. --- 
ἔμπεδον, αποὰ οἱ. ϑομποίάσν. δοπὶ. οὐδ. Ὁ. 69, Ιορὶῦαν 'π Οοαά. 
Ματσο. γαὺύ. Ρᾶσ.; ἔμπεδος 811 οὐτὰ Τοὺζ. --- αἰεί] αὐτόν οοά. 
Ῥαχ.; αἰέν Τπούζ. 
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6. 

5680]. ὕϑῃ. δὰ οσω. 1], ὦ, 24 ᾿Αργειφόντην] Κατὰ 
τοὺς Ἡσιόδου μύϑους τὸν βουκόλον Ἰοῦς ἐφόνευσεν 

(Βρμῆς). 
Ί. 

Ἔνϑα ποτ᾽ ἔσται ἐμὸν ψυκτήριον, ὄρχαμε λαῶν. 
Αἰβθῃ. ΧΙ ρ. ὅ08 Ο, Ὁ: Νίώκανδρος δ᾽ ὁ Θυατειρηνὸς 
καλεῖσϑαί φησι ψυκτήρια καὶ τοὺς ἀλσώδεις καὶ 
συσκίους τόπους τοὺς τοῖς ϑεοῖς ἀνειμένους, ἐν οἷς 

ἔστιν ἀναψῦξαι ...... καὶ ὁ τὸν “ἰγέμιον δὲ ποιήσας, 
εἶϑ᾽ ἩἩσέοδός ἐστιν ἢ Κέρκωψ ὁ Μιλήσιος, ,.,ἔνϑα --- 
λαῶν“. 

8. 

Πάντες δὲ τριχάϊχες καλέονται, 
οὔνεκα τρισσὴν γαῖαν ἑκὰς πάτρης ἐδάσαντο. 

Εἶγια. Μ. ρ. 768, 2ὅ 5αᾳ.: Τριχάικες οἱ συνεχῶς κι- 

νοῦντες ἐν τοῖς πολέμοις τὰς κατὰ λόφον τρίχας. 
τοιοῦτο καὶ τὸ κορυϑαίολος Ἔχτωρ. Ἡσίοδος δὲ διὰ 
τὸ τριχῇ αὐτοὺς οἰκῆσαι, οἷον «πάντες --- ἐδάσαντο“. 
τρία γὰρ ᾿Ελληνικὰ ἔϑνη τῇ Κρήτῃ ἐπῴκησαν, Πε- 
λασγοί, ᾿᾽Δχαιοί, “Ζωριεῖς. Υ. ΜΆ]. Ὅον. 1 Ρ. 239. 
ΜΘ γ. δύ. ἔοτα. 1 Ρ. 8382 οά. ΠΠ1.,) αὺὰἱ γοοδρυϊυσα 

τριχάικες ἀ6 ἰτῖρυβ Θουιθαβίασω ὑσὶ θα 8 ἰπ θ]]οχὶδ. Θοοί!. 
ἀθ {ΥῚΡΟΪ1 Ῥοχῖοα ροθίϑιη οορΊίαββθ ρυΐβηβ, ΘΟΙΘΥΥΙ ἰπῃρὺ 

Ριπᾶ, ΟἹ. ΙΙ, 14 βαᾳ. (180 844.) 

Ετδρτα. ΥἼΠ|. 1. δὲ] 51. οοα. Μαχο. Ξ.]0.; Ἰοροθαίας γὰρ. 
-- 2. τρισσὴν οὔνεκα Θοοί!. 
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ΑΒΥΒΟΝΟΜΙΑ. 

Α τϑοθῃβϑίομθ οδυσαϊπαση Ηρβιοάθοστιη 8 Ρδυβϑη. ΙΧ, 
81, 4 ἔδοία Αβίσχοποτηῖδ δρϑϑὺ. Μοιιοσδίυν 8, Ρ]1η. Ν. Η. 
ΧΥ͂ΠῚ, 256. Ῥ]αΐ. πιογϑ]. Ρ. 402 Ε. 8080]. ἀτϑΐ. νυν. 284. 
Τχοίζ. δὰ Ηρθβ. Ορρ. 882. ΟἿ]. ΧΙ, 1067. 

Νοιθα δδυτηϊπὶβ οϑὺ ᾿στρονομία ἂἃρυὰ Αἰδθῃ., 
᾿Αστρολογία ἀρυὰ Ρ]αί. Ρ]1π.; ἀστρικὴν βίβλον οἰϊαπύ 5680]. 
Αγαί, Τχοίζ. θο ἃυσυχαθηΐο ΟϑΥΤΏ1}18 ΜΔΥΘΚΒΟΒ,. ἢ. 1985: 

οΥἹΙαἀοίαν βέθ!]ϑυατα οὗ δϑίγοσασι γΘοθβομθσῃ [Δ Ὀυ]Δ στη τ6 

ΘδίΟΠΟΙΩΔοδτ τη ΘΧΡΟβ  ομθ 1 ΘΟΙΏΡΧΘΒΘΠαΪΒ8θ, δαϊαποῦ β 

ἄἀθ ογὔα οσοδϑαᾳαο βύθιαῦυασα ΟὈβουνδίϊοηϊθυ8 ϑὈϊΐδαὰθ 

ζογτίδββθ ὀρϑύστῃ τυβίογυσα οὗ του Β8ΟΥΆΥ σι ταϑοῃθ. 

9, 10. 11. 
Τὰς δὲ βροτοὶ καλέουσι Πελειάδας. 

Χειμέριαι δύνουσι Πελειάδες. 

Τῆμος ἀποχρύπτουσι Πελειάδες. 
Αἴμοη. ΧΙ ρ. 491 Ο: Καὶ ὁ τὴν εἰς Ἡσίοδον δὲ ἀνα- 
φερομένην ποιήσας ᾿Δστρονομίαν ἀεὶ Πελειάδας αὐτὰς 
λέγει «τὰς δὲ --- Πελειάδας“. καὶ πάλιν .,χειμέριαι 
-- Πελειάδες. καὶ πάλιν «τῆμος -- Πελειάδες“. 
σε ΡΙα. Ν. Η. ΧΥΊΗ, 28 8 218: Οοοαβυσα χηδύυ τα νΘΥΩΊ- 

Ἰίδυατι Ηϑδίοασβ (πϑια μαΐὰΒ ἀποατθ ποχηΐῃθ ϑχϑίαὺ Αβίγσο]ορδ) 

ἰγδάιαιϊῦ βουὶ οὐτὰ δοαυϊποούζαχα δαύαταηὶ οομβοθσχοίατγ. 

Εγαρτη. ΓΧ, τὰς δὲ] δ΄. Πρττα.; τάσδε συ]ρο. --- οτθυβ 
ἃ 5080]. Ρἰμά. Νϑπι. 1, 16 Ἰαυλαίοβ [Τηυγέτη τ ἐρόεσσα καὶ 
Ἠλέκτρη κυανώπις, ] ̓Αλκυόνη τε καὶ ᾿στερόπη, δίη τε Κελαινώ, 
ἹΜαϊά τε καὶ Μερόπη, τὰς γείνατο φαίδι ος φτλας, οὖ Ρ8}]1]0 
Ῥοβὺ Κυλλήνης ἐν ὄρεσσι ϑεῶν κήρυκα τέχ᾽ Ἑρμῆν) ὁχ Αϑίτο- 
δοχαΐα Βυταρῦοβ 6886 βαρ οαΐαν Μδτοκβοι. ΟΥ, βομποίάθυ. ὀχοτ- 
οἴ. οτδῦ. Ρ. 36. 
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12. 

Νύμφαι Χαρέτεσσιν ὁμοῖαι, 
Φαισύλη ἠδὲ Κορωνὶς ἐυστέφανός τε Κλέεια, 
Φαιώ ϑ᾽ ἱμερόεσσα ἰδ᾽ Εὐδώρη τανύπεπλος, 
ἃς Ὑάδας καλέουσιν ἐπὶ χϑονὶ φῦλ᾽ ἀνθρώπων. 

Τχοίζ. δὰ Ἠ68. Ορρ-: 382 Ρ. 306 (2346) ἀαἰεῖ.: λλοι δέ τινες 

δώδεκα ϑυγατέρας: φασὶ γενέσϑαι τῷ άτλαντι, καὶ υἱὸν 
Ὕαντα, ὃν ἐν Λιβύῃ ϑηρῶντα ὄφις ἀνεῖλεν. καὶ αἴ μὲν 
πέντε τὸν ἀδελφὸν τοῦτον θρηνοῦσαι ἀπώλοντο᾽ Ζεὺς 
δὲ ἀστέρας ταύτας πεποίηκε, τὰς λεγομένας Ὑάδας, ὧν 

τὰ ὀνόματα ὃ ᾿Ασκραῖος οὗτος Ἡσίοδος ἐν τῇ ἀστρικῇ 

αὐτοῦ βίβλῳ διδάσκει, λέγων ωνύμφαι --- ἀνθρώπων“, 
Βοβάθιηῃ σψούβὰβ αἷοσύ Ξομο]. δά Αταί. 172, νυ. 2 οἱ 8 δὰ 

γ. 364, 2---4 Τοῖς. Ομ]. ΧΗ, 169. 

18. 

β6801. δὰ Αταί. ῬΏδϑῃ, 1, 27: Τὴν μίαν δὲ τούτων 
τῶν ἄρκτων τὴν μεγάλην, ἣν μετ᾽ ὀλίγον ὀνομάσει 
Ἑλίκην, ἩΙσίοδός φησι “υκάονος ϑυγατέρα εἶναι, καὶ 
ἐν ᾿Δἀρκαδίᾳ κατοικοῦσαν ἐλέσϑαι μετὰ ᾿Αρτέμιδος τὴν 
περὶ τὰς ϑήρας ἢ) ἀγωγὴν ἐν ὄρεσι ποιεῖσϑαι, φϑαρεῖ- 
σαν δὲ ὑπὸ Διὸς καὶ ἤδη μέλλουσαν τεκεῖν ὀφθῆναι 
ὑπ’ αὐτῆς λουομένην᾽ ἐφ᾽ ᾧ ὀργισϑεῖσαν τὴν" ἄρτεμιν 
ϑηριῶσαι αὐτήν, καὶ οὕτω τεκεῖν ἄρκτον οὖσαν τὸν 
χληϑέντα ᾿ἀρκάδα᾽ οὖσαν δὲ ἐν τῷ ὄρει ϑηρευϑῆναι 
ὑπ’ αἰπόλων τινῶν καὶ παραδοϑῆναι Μυχάονι μετὰ 

Εγαστι. ΧΙ. 8. ἐδ᾽ τοροβυὶϊ 6 680], 1πη8. (δίατο. 476 β8θ0. 
ΧΙ] δὰ Αγαῦ. νυ. 1712; καὶ γυϊρο. -- 4. Νύμφαι, ἃς Ὑάδας 
χαΔ. φῦλ᾽ ἀνθρώπων Ὑχοῖς. ΟἾΣ]., Οοπιμιθηί. ΗἨθ8. οοἀά, 
ὨΟΒΙΏΪ]1. 

1) τοὺς ϑῆρας Οοά, Μδτο. 476. 
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μετωνυμία, λέξις ἐπ’ ἄλλου κυρίως κειμένη, ἄλλο δὲ 
κατὰ ἀναφορὰν σημαίνουσα" οἷόν ἐστι παρ᾽ αὐτῷ, 
ἭΗΜμος --- βωλοτομεῦσιςς, Ῥ]αΐ, πιοχα]. Ρ. 877 Ε. 

12. 

Φϑέγξατο δ᾽ ἡνίοχος νηὸς κυανοπρῴροιο. 
Ἰθϊᾷ. ρ. 294: εἰσὶ δὲ παρ᾽ αὐτῷ μεταφοραὶ ποικίλαι, 
αἴ μέν, ἀπὸ ἐμψύχων ἐπὶ ἔμψυχα' οἷον ὡφϑέγξατο --- 
κυανοπρῴροιος, Ὑαογβυη 5110 ποιηΐπθ ϑυοίοτίβ δοτί 
Απομγτηὰ8 περὶ τρόπων ὃἃρ. Βοίΐββοῃ. ἀποοᾶ, ασ. 1Π 
». 386. 

19. 

Ζωρήσω τρίποδα χρυσούατον. 
Τρϊὰ, ρ. 809: τὸ ἐνεργητικὸν ἀντὲ τοῦ παϑητικοῦ, 
δωρήσω --- χρυσούατον““4, ἀντὶ τοῦ δωρήσομαι. 

14, 

Γρυνοὶ μὲν δαίοντο, μέγας δ᾽ Ἥφαιστος ἀνέστη 
5'08011, νϑὺϊξ. δὰ Τγοορην. 86: λεύσσω ϑέοντα μρυνόν] 
γρυνὸς γάρ ἐστιν ὁ κορμός" καὶ Ὅμηρος" ,γρυνοὶ --- 
ἀνέστη. Ἑϊδάθχη μαροὺ ἸΤ'ιοίζ. δὰ 106. --- 51:9 ΠΟΙΏΪη6 
ϑυοίο 5 ὙΟΥβιι8 δυο ἂρ Εἶγῃμῃμ. Μ, ᾿. 241, 56. 

18. 

“όγχη συρίξουσδα. 

ϑὅουν. δὰ δοσρ. ἀἄοῃ. ΧΙ, 691 διστιαυσπίαθθ Βαβι θα5 

δ0χΧ 80] Ηοταοσιβ, συρίξουσα λόγχη. 

Εχαρτα. ΧΙ. γρυνοὶ] 8510 5680). νούξ. δὰ Τγοορῶν. [γ΄ Ρ. 99] ς 
γσουνοὶ Εΐγια. Μ., γρουνὸν ΤΖοίΖ. 
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10. 

ῬγοΡ. δὰ γοσ,. ἀθοσχρ. ΠΠ, δ06 ». ὅ8 Κοὶ. ὙΤγτοι 
ἐπ ἢ ϑασσϑῖὼ βϑρροι]δίδιη Ηοθοσυβ ἀοοοῦ, αἀυθῖὰ οἰΐδτα 
Ἐπηϊὰ8 Βθαυϊίαν δαοίοσθια, οὐτα ἀϊοῖῦ ῬΟΘΏΟΒ ϑδυγα ΟΥὐἸα 08. 

11. 

Βαρύβρομα ϑοωύσσοντες. 
ϑυϊὰ, ν. ϑωύσσοντες (1, 2 ν». 1202 Βογπμ.)" ὑλακτοῦντες. 
Ὅμηρος .οβαρύβρομα ϑωύσσοντες“. 

Ετδασιοθηῦδ 8188. Εἶγια. αυὰ. ν. δαΐφρων ». 188, 19 
χουυριδίης ἀλόχοιο δαΐφρονος Πηνελοπείης [! ΟΥ. Οἀ. ο 866 κουρι- 
δίης τ᾽ ἀλόχοιο δαΐφρονος), υπαθ 58 δανοπηὺ Εἰυδία μι. δὰ Οἀ. Ὁ. 
1939, 236 οτα. 808 ΒβΘβ. Εὐγιη. Μ, ν. 346, 14. --- ἑξάετες 
ἤνασσεν (Εἴγτια. Μ. ν. 846, 929) Οἀ. γ 806 (ἑπτάετες δ᾽ 
ἤνασσε), λιγνὺν αἰθαλόεσσαν (Εἶν. Μ. Ρ. δθῦ, 27) δὰ κόνεν 
αἰϑαλόεσσαν [Σ᾽ 38, ὦ 816] Βρθοίατο νἱάθίαν, τλήμονα ϑυμὸν 
ἔχοντες (βομοὶ. δὰ Ηγ. Ηθο. 198) -- ἢ. Ε 670, γάνυται δὲ τ᾽ 
ἀχούων (Χο. ϑγιωρ. ΥΠῚ. 80) - Π. Υ᾽ 406, πυκινὰ φρεσὶ 
μήδεα εἰδώς (Χθπ. 1. 1.) τῷ 1]. Ρ 826, φοινέσσετο δ᾽ αἵματι 
γαῖα (ϑαϊᾶ. ν. Φοινικικῶν 11, 5. ». 1668 ΒΟΙΏΒ.) Π. Χὶ 484, 
εἰς ἄλα πορφυρόεσσαν (βοῖγν. δὰ γοτΩ. αϑοτῷ. ΙΥ͂, 8373) δὰ Οἀ. 
λ 248 ρνοτίϊηοί, οἴο. οἷο. 

ἴῃ ϑἱοστ Ἵπγαδιῦ ροοίύϑχθσα ῬοΟΒδθοββίομθα Ηοτηθστδ 5680]. 
Ριμᾷ, Νοτωα, ΥἹ 91 νη. 412 Βοϑθοζῃ. [- -Ξ.Ἤὀ Ηθβ. Ορρ. 412], ΟἸϑια. 
βοα, Πρ. ὅ06 Ῥοίξ. (ἡμὲν ὅτ᾽ εὐνάξῃ κτλ. --- 68. Ορρ. 
389.) ΔἸ. 

γοσθαβ αὐδίθοχ 80 ΑὐἹδύορ ] ῬΒΣ]ΊΟΒΟΡΒΟ [πᾶάδοθὸὺ Ηομλθχο 
δάβοτῖρίοβ [Ο]οια. ϑέσζοιω. Υ͂ ῥ. 266 (600 Ο---Ὠ) Κ'γ10. 718 Ῥοίί, 
ἑβδομάτῃ δἥπειτα κατήλυθεν ἱερὸν ἦμαρ, - ἑβδόμη ἦν ἵερή, 
- ἕβδομον ἦμαρ ἔην, καὶ τῷ τετέλεστο ἀπαντα (εἴ. Οἃ, ε 262), 
-- ἑβδομάτῃ δ᾽ ἠοῖ λίπομεν δόον ἐξ ᾿Αχέροντος ΔῸ Ατἱδύορυ]ο 
80 βοΐοβ οϑθθ οϑιθμᾶϊὶ δ] θη. αἶδθ. ἂἀθ Ασϊβίύορυ]ο [πᾶδθο 
Ῥ. 116 54ᾳᾳ. ; 

-- 
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ΑΙ ΟΜΑΒΟΧΙΒ. β 

1. 

Ἔνϑα μὲν ἀντίϑεος Τελαμὼν τροχοειδέι δίσκῳ 
πλῆξε κάρη, Πηλεὺς δὲ ϑοῶς ἀνὰ χεῖρα τανύσσας 
ἀξίνῃ ἐυχάλκῳ ἐπεπλήγει μέσα νώτων. 

5680]. δὰ Ἐπτ. Απᾶν. 687 οὐδ᾽ ἄν σε Φῶχον)] ὥσπερ 
ἐγὼ οὐκ ἐφόνευσα τὴν Ἑλένην, οὕτως οὐδὲ σὺ ὥφελες 
τὸν Φῶκον ἀνελεῖν. καὶ ὁ τὴν ᾿Αλχμαιωνίδα πεποιη- 
κώς φησι περὶ τοῦ Φώκου ᾿Ἔνϑα -- νώτων“. 8680). 
γαΐ.: Ἄλλως. ...... Μίγνυται Αἰακὸς Ψαμάϑῃ τῇ 
Νηρέως ᾿εἰς φώκην ἠλλαγμένῃ διὰ τὸ μὴ βούλεσϑαι 
συνελθεῖν αὐτῷ καὶ τεκνοῖ ἐκ ταύτης παῖδα τὸν 

Φῶκον, ὃν ὁ Πηλεὺς ἀνεῖλεν ἐπιβουλεύσας διὰ τὸ 
ἐν τοῖς ἀγῶσι διαφέροντα αὐτὸν εἶναι Πηλέωξ καὶ 
Τελαμῶνος. 

2. 

Νέκυς δὲ χαμαιστρώτου ἔπι τείνας 
εὐρείης στιβάδος, παρέϑηκ᾽ αὐτοῖσι ϑάλειαν 
δαῖτα ποτήριά τε στεφάνους τ᾽ ἐπὶ κρασὶν ἔϑηκεν. 

Αἰμθα, ΧΙ, Ρ. 460 Β: Ποτήρια δὲ πρῶτον οἷδα ὀνομά- 
σαντα τὸν ᾿Αμόργιον ποιητὴν Σιμωνέδην ἐν ἐάμβοις 
οὕτως ...««.ὐν νος καὶ ὃ τὴν ᾿Αλκμαιωνίδα δὲ ποιή- 
ὅας φησὶν, Νέκυς --- ἔϑηκεν“, 

Εχαρτα. ΤΠ. 1. Τοροραίος νέκυς δὲ χαμαιστρώτους ἐπι 
τινας. --- χαμαιστρώτου ἐπὶ κλίνας Μοΐποῖο, χαμαιστρώτου ἔπι 
τείνας Ἅ6].Κ. -- 3. οραΐασ προέϑηκ᾽ γ80] προὔϑηκ᾽. 
»ϑουθοπάσμι παρέϑηκ᾽, αὐοὰ ΘΡΙοΌΒ πδὰ8 ροβίυ]δί.. Μοΐμοῖκο. 
-- 8. δαῖτα ΕἸΟΥ]]ο: δὲ τὰ οοά, Α Αἰδοπδθὶ, 



ΑΙΟΜΑΒΟΝΙΝ. ὙΚ] 

ϑ. 

Πότνια Γὴ Ζαγρεῦ τε ϑεῶν πανυπέρτατε πάντων. 
Εἶπα. αυᾶ. ν. Ζαγρεύς (ρ. 227, 37)" ὁ μεγάλως 
ἀγρεύων, ὡς “πότνια --- πάντων ,“ὁ ὁ τὴν ᾿Δλχμαιονίδα 
γράψας ἔφη. Οταμ. Απ. Οχου. Π, ρΡ. 448. 

4. 

ΑΡο]]οά, 1, 8, ὅ, 8: Τυδεὺς ὃὲ ἀνὴρ γενόμενος 
γενναῖος ἐφυγαδεύϑη,. κτείνας, ὡς μέν τινες λέγουσιν, 
ἀδελφὸν Οἰνέως ᾿Α4λκάϑοον, ὡς δὲ ὁ τὴν ̓ Δλκμεωνίδα ἢ 
γεγραφώς, τοὺς Μέλανος παῖδας ἐπιβουλεύοντας Οἰνεῖ, 

Φινέάα Εὐρύαλον Ὑπέρλαον ᾿Αντίοχον Εὐμήδην 
Στέρνοπα Ξάνϑιππον Σϑενέλαον. 

ὅ. 

δίχα. Χ ρ. 462: Ὁ δὲ τὴν ᾿Αλχμαιονέδα γράψας, 
Ἱκαρίου τοῦ Πηνελόπης πατρὸς υἱεῖς γενέσθαι δύο, 
Δλυξέα καὶ Δευκάδιον, δυναστεῦσαι δ᾽ ἐν τῇ ᾿άχαρ- 
νανίᾳ τούτους μετὰ τοῦ πατρός" τούτων οὖν ἐπωνύ- 

μους τὰς πόλεις Ἔφορος λέγεσϑαι δοκεῖ. 

᾿ 6. 

βομο]. δὰ Εὐχ. ΟΥ. 997 (ο]. Π, ρ. 2581 Ὀ1πάὰ.)): 
Ὁ δὲ τὴν ᾿Δλκμαιωνίδα γράψας τὸν ποιμένα προσαγα- 
γόντα τὸ ποίμνιον τῷ ᾿Ατρεῖ ᾿Αντ.......8) καλεῖ. 

---«--...-.ς . 

Ῥταάστα. ΠΠ. ὦ πότνια --- πανυπέρτατε Οτατα. Αποοά. 
1) ᾿ἀλκμεωνίδα -- ΟΦινέα Ἡρτομοῦ; ἀλκμαιονέδα --- φηνέα 

ἩΗθτ., 2) ᾿Δἀντίοχον ἘΔΌΘΥ; ᾿Ἀντιόχην ἰὐγ]. 8) ἄντ... καλεῖ 
τ} ἀνταποκαλεῖ Ἰἰοτὶ.- Εἰχοιαϊξ Ὠοσθπ Ῥαβύοσβ. “νταῖον, Ἄ»- 
τανδρον Ὑ68] Ἄἄντιφον ΒοπίϊοΥ ΕἸρὶ δύ. δὰ 'Μ1]. ». 469 οἀ, [,1ρ8. 
Ἄἄντασον ϑομυθατί. ΕΘ. ᾿1{{. ΗΔ]. 1840. 1, Ρ. δ1ὅ. Ἄἄντοπα 
ΜΆ] 6 ογοὶο Ρ. 78. 
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ΑΝΑΙΒ. 

Ιηβοῦ. 'ἱπ Τὰ. Βοχρ.᾽): καὶ ΖΙαναΐῖδας ς φ' ἐπῶν. 

1. 

Καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ ὡπλίξοντο ϑοῶς Ζαναοῖο ϑύγατρες 
πρόσϑεν ἐυρρεῖος ποταμοῦ Νείλοιο ἄνακτος. 

ΟἸθα. ΑἹ. ϑίχοια. ΤΥ, ρ. 224 (622 ΟἹ 3.10. 618 Ῥοίί. Τὰ 
ὅμοια λέγει καὶ ὁ τὴν Ζ“αναΐῖδα πεποιηκὼς ἐπὶ τῶν 4α- 
ναοῦ ϑυγατέρων ὧδε", Καὶ --- ἄνακτος“, καὶ τὰ ἑξῆς. 

2. 

Ἠδγροοζαί. γ. αὐτόχϑονες: Ὁ δὲ Πίνδαρος καὶ ὁ 

τὴν Ζαναΐδα πεποιηκώς φασιν Ἐριχϑόνιον καὶ Ἥγρφαι- 
στον ἐκ γῆς φανῆναι. 

ΗΕΒΙΟΡῦϑ. 

βιὰ, ν. «Ησίοδος [0]. 1, 2 ». 908 Βοχημ.1: Ποιή- 
ματα δὲ αὐτοῦ ταῦτα' Θεογονία, Ἔργα καὶ Ἡμέραι, 
᾿Δσπίς, Γυναικῶν ἡρωινῶν κατάλογος ἐν βιβλίοις ἐ, 
᾿Επικήδειος εἰς Βάτραχόν τινα, ἐρώμενον αὐτοῦ, περὶ 
τῶν ᾿Ιδαίων Ζακτύλων. καὶ ἄλλα πολλά. 

Ῥχοῦὶ. Γένος Ἡσιόδου [Θαἰ8ξ. Ῥοοίξ. τυΐπη. Θττ. ΠῚ 
Ρ. 7 (8 1108.}]: Συνεγράψατο δὲ ὁ τοιοῦτος Ἡσίοδος 

βίβλους ἑκκαίδεκα, Ὅμηρος δὲ ὁ παλαιὸς ιγ΄. ἘΠ ρ80]}}0 
ἰπῦγα (ρ. 8 (9 1΄08.}}): Ἡσιόδου Ἔργα καὶ Ἡμέραι τὸ 
βιβλίον ἐπιγέγραπται ..... πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῶν 

110. ν. 4. ’ 
θδῃ. Εταριι. Ι. “Δαναοῖο ἄνακτος πρόσϑεν --- Νείλοιο ϑύ- 

γατρεςς. ἘΟΘΟΩΪΥ Οοπηὶ. 6ρ. 1, Ρ. 11. 
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ἑτέρων αὐτοῦ πεντεκαίδεκα βιβλίων" ᾿“σπίδος, Θεογο- 
νίκας, Ἡρωογονίας, Γυναικῶν καταλόγου, καὶ τῶν 
λοιπῶν. Ῥδίβδη. ΙΧ, 81, 4): Βοιωτῶν δὲ οἵ περὶ 
τὸν ᾿Ελικῶνα οἰκοῦντες παρειλημμένα ἢ δόξῃ λέγουσιν, 
ὡς ἄλλο Ἡσίοδος ποιήσαι οὐδὲν ἢ τὰ Ἔργα καὶ 
τούτων δὲ τὸ ἐς τὰς Μούσας ἀφαιροῦσι προοίμιον 
χτλ, «0.0 Ἔστι δὃὲ καὶ ἑτέρα κεχωρισμένη τῆς 
προτέρας. ὡς πολύν τινα ἐπῶν ὃ Ἡσίοδος ἀριϑμὸν 
ποιήσειεν, ἐς γυναῖχάς τε ἀδόμενα, [καὶ] 5) ἃς μεγάλας 
ἐπονομάξουσιν Ἠοίας, καὶ Θεογονίαν τε καὶ ἐς τὸν 
μάντιν Μελάμποδα, καὶ ὡς Θησεὺς ἐς τὸν “Διδην 
ὑμοῦ Πειρέϑῳ καταβαίη, παραινέσεις τε Χείρωνος 

ἐπὶ διδασκαλίᾳ δὴ τῇ ᾿Αχιλλέως, καὶ ὅσα ἐπὶ Ἔργοις 
τε καὶ Ἡμέραις. οἵ δὲ αὐτοὶ οὗτοι λέγουσι καὶ ὡς 
μαντικὴν Ἡσίοδος διδαχϑείη παρὰ ᾿Δκαρνάνων᾽ καὶ 
ἔστιν ἔπη μαντικά, ὁπόσα [τε] ἐπελεξάμεϑα καὶ ἡμεῖς, 
καὶ ἐξηγήσεις ἐπὶ τέρασιν. 

Α]16 οδιτηῖηϑ, δὺ δυοσίουιρυβϑ ᾿δυσδὶ!β ῥχϑϑύθυτωϊββᾶ, 

φορίαθ ἐσ αυπίαχ, νϑὶαὐ! “Δί ψέμιος (Βίθρα. ΒγΖ. ν. ᾿4βαν- 
τίς), ᾿ἀστρονομέα εἰνγο ἀστρικὴ βίβλος (Αἰμεπ., βο)ο!. 
Αταῖ,, Τχζοίζα, Ρ]αΐ., Ρ] 108), Κήυκος γάμος (680). 

ἀροὶ]. Βμοᾶ., Αἰμθι.), ᾿Επιϑαλάμιον εἰς Πηλέα καὶ 

θέτιν (Ἰχοίζα), Οδσταοα Ὀποο]ίσατα (Βα]ρομί.) -ῷ Ἔργα 
μεγάλα (Ρχοοϊ., Αἰμοι, [Ὁ]}. Οἷ, ΜΑτοΚΒΟΙ 66]. Ἠθβιοαὶ οἷο. 
πρτηθαία ἢ. 87 5αᾳ. 

ο Ηοβιοάϊδο Ροϑβ81ὶ8 πδίι σα, Ἠρογχοάαοί. Π. δ8: 

οὗτοι (8ο. Ἠοχαθττβ οὐ Ηοβίοᾶυ8) δέ εἰσι οἵ ποιήσαντες 
ϑεογονέην Ἕλλησι, καὶ τοῖσι ϑεοῖσι τὰς ἐπωνυμίας 

1) Οὗ Ηοβιοαϊ οαϊῦ. ποβίσ. Ρ. 78. 2) παρειλημμένῃ 4]. 
8) θ6ὶ. ΒΟΚΚοΥ ὀὕσα 'ΟΒ] ἐστ Δ, ΧΟ. 
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δόντες καὶ τιμάς τὲ καὶ τέχνας διελόντες, καὶ εἴδεα 
αὐτῶν σημήναντες. 

Μασ. γι. ΧΧΧΙΙ, 4: (Ὅμηρος) τα ἔπη εἰργάσατο 
προσηνῆ τε ἅμα εἶναι καὶ ξυνετὰ πᾶσι, καὶ κεχαρισμένα 
ἑχάστοις. ἐνθυμηϑεὶς δὲ ὅτι ὀλίγον μὲν τὸ ξυνετὸν 
ἐν ἅπαντι, τὸ δὲ πολὺ δημαγωγεῖσϑαι φιλεῖ, οὐδετέρῳ 
τῷ γένει ἀποκεκριμένην τὴν ποίησιν ἐξειργάσατο" 
καϑάπερ ὃ Ἡσίοδος, χωρὶς μὲν τῶν ἡρώων, ἀπὸ 
γυναικῶν ἀρχόμενος, καταλέγων τὰ γένη, ὅστις ἐξ ἧς 
ἔφυ᾽ χωρὶς δὲ αὐτῷ πεποίηνται οἵ ϑεῖοι λόγοι, ἅμα 
τοῖς λόγοις ϑεογονία᾽ χωρὶς δ᾽ αὖ ὠφελεῖ τὰ εἰς τὸν 

βίον, ἔργα τε ἃ δραστέον καὶ ἡμέραι ἐν αἷς δραστέον. 
ΟΣ Ῥῖο Ομγγβοβί. Οσ. Π (4ἀθ Βϑρῃο) ὃ 18 5βᾳ. ( Ρ. 17 
Ἐοῖ8Κ.) οἱ 8 8 (ρ. 756 Βοϊ8κ.). 

Βιοχηθᾶὰ, ρ. 480 Ῥαΐίδβομ. (ἀτδχασα. αὐ. 1. Ρ. 482 
Κο11..) Εχαροίϊοὶ γ6] ϑμαυυδῦν! Βρ60168 βαπὺ ὑγθ8, δηρο] ο6, 

Ὠϊβίογίοθ, ἀϊἀ88081106.Ύ Απρο]ίϊοθ οδὺ αὐ βοῃΐοη δθ ΒΟ0Γ]- 

Ῥυπέυγ, .. .. ΒΙΒίΟΥΪΟΘ οδὺ αὰἃ ΠϑΥΥΘΙΟΏ6Β οὐ ζθηθδίορίδθ 

δοπροπαπέυτ, αὖ οδὺ Ηρβιοᾶὰ γυναικῶν κατάλογος οἱ 

Β111118, 

Φυϊπηί}. Χ, 1. ὅ2. ατο ΜΝ Ἠοϑβιοαυβ τα δ Ὁ 6 
ῬΆΥΒ Θἰὰβ 10 ΠΟΙΆΙΠΙΡΒ οϑὺ οὐοαυρϑία, ἰδίθα αἱ1]68 οἰγχοϑ 
ρῥχδϑοορί βοῃϊοηἰϑο ᾿ουϊύδβαιιθ ὙϑυΟυυση οὖ ΘΟΙΡΟΒῚ 1 ΟΠ 18 

ῬΓΟΌΔΌΜ15, ἀδίαχαθθ οἱ ρϑίσηδ ἴῃ 1110 τιϑᾶϊο βθπθυθ ἀϊσοπαι.. 
Τίοι. Ηδ]οδτη. ἄθ σοὺς. βοσϊρεθ, ὀθαβυσα οδρ. Π, 2. 

Ἡσίοδος μὲν γὰρ ἐφρόντισεν ἡδονῆς καὶ ὀνομάτων 
λειότητος καὶ συνθέσεως ἐμμελοῦς. ΟἿ, 611. Ῥαΐοτο. 1. 17. 

' Αγ βίορῃ. ἔδῃ. 1088 858ᾳ. Ἡσίοδος δὲ (κατέδειξε) 
γῆς ἐργασίας, καρπῶν ὥρας, ἀρότους. 

Οοτῦ, Ἠοχαοσὶ οὐ Ηθβὶοαὶ ρ, 822 (οοίί!. 17 Ν᾽οίζβομα. 
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Ὁ δὲ βασιλεὺς τὸν Ἡσίοδον ἐστεφάνωσεν εἰπὼν δίκαιον 
εἶναι τὸν ἐπὶ γεωργίαν καὶ εἰρήνην προκαλούμενον 
νικᾶν, οὐ τὸν πολέμους καὶ δφαγὰς διεξιόντα. 

Ρ)υΐ. τουδὶ]. ρ. 228 Α. Κλεομένης ὁ ᾿Δναξανδρί- 
δεῶ τὸν μὲν Ὅμηρον “ακεδαιμονίων εἶναι ποιητὴν 
ἔφη. τὸν δὲ Ἡσίοδον, τῶν εἴλώτων" τὸν μὲν γὰρ ὡς 
χρὴ πολεμεῖν, τὸν δὲ ὡς χρὴ γεωργεῖν, παρηγγελκέναι. 
ΟΥ Αδϑ]ῖαθ. Υ. ἩΗἱϊβδί, ΧΙ, 18. 856..0]. δὰ Οα. ο 174 

χρὴ ξεῖνον παρεόντα φιλεῖν, ἐθέλοντα δὲ πέμπειν] 
ἐν πολλοῖς οὐκ ἐφέρετο. καὶ ἔστιν Ἡσιόδειος τῆς 

φράσεως ὃ χαρακτήρ. 

6 ροορίδο δοίβίθ. Ηοσγοάοί. Π, ὅ8. Ἡσίοδον 
γὰρ καὶ Ὅμηρον ἡλικίην τετρακοσίοισι ἔτεσι δοκέω 
μευ πρεσβυτέρους γενέσϑαι, καὶ οὐ πλέοσι. 

Βαϊά. ν. Ἡσίοδος (1, 2 ρ. 908 8ᾳ. Βοη8.). Ἦν δὲ 
Ὁμήρου κατά τινας πρεσβύτερος. κατὰ δὲ ἄλλους. 
σύγχρονος. Πορφύριος καὶ ἄλλοι πλεῖστοι νεώτερον 
ἑκατὸν ἐνιαυτοῖς ὁρίξουσιν᾽ ὡς λβ΄ μόνους. ἐνιαυτοὺς 

συμπροτερεῖν τῆς πρώτης Ὀλυμπιάδος. Οἱ, ἘποίΣ. 
ΟὨ1}]. ΧΤΙΙ, 168 5βαᾳ. 196 βαα. ΧΠ], 649 8α. ῬτοΟ]. Γένος 

Ὁμήρου [Θαϊ8ῖ. Ῥοοίξ. ταΐππ. αττ. Π, Ρ. ὁ 8ᾳ. {7 1.085.}] 
ΨΕ]]. Ῥαίοχο. 1. 7. Ηδβίοᾶπβ..... οἶτοα ΟΧΧ δῆποβ 

ἀἰδαποῖμβ 80 ΗοτΩΘΥΙ δοίδίθ. 

6611]. Ν. Α. Τ|. 11, 1. Βαρον δοίαϊο ἨἩοτΘΥΣ δίαυθ 
Ἠρβιοαὶ ποι οομπβοιύιαγ. ΑἸ} Ηοτμθγαση, αὐυδὰ Ἠοϑβιοαυῃ, 
ἸΏΔΙΟΥΘΙΩ πϑία [1580 ΒΟΙΊΡΒουυμῦ, ἴῃ ἋαὉ18 ῬΒΙΠΟΟΒΟΥΙΒ οὐ 
ΧΟΠΟΡΠΉΔΠΘΒ; 8}1 ταϊποσθια, ἰὼ αὐἱβ ΤΠ. Αοοϊὰβ ροϑίδ οὗ 
ΕΡΒΟΙΆΒ Βιϊβίογὶδθ βουϊρίοσ. Μ. δυΐϑθιη ὙΑΥΥΟ ἱπ ῬὈΓΤΩΟ 
ἀθ ἱχηϑιρΊΙυ8, υὐθῦ ῬΥΊΟΥ 810 παίιβ, ρδυυσα οομβίασο αἱολύ, 
801 ΠΟΙ. 6880 ἀυΡ᾽πι, αὐΐῃ 8]1Ἃ0ὸ ἰθιαροῦο ϑοάθχῃ υἱχοσϊηΐ, 
Ἰάαιθ ὁΧ ορὶστϑιυγηδίο οβίοπαϊ, αὐυοα ἴπ ἐσροὰθ βογιρίυχι 

Ἐνίοσσ. ὅτε. Ἐσαθιαθεῖδ. 1. 6 
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Αἰολέδαι δ᾽ ἐγένοντο ϑεμιστοπόλοι βασιλῆες 
Κρηϑεὺς ἠδ᾽ ᾿άϑάμας καὶ Σίσυφος αἰολομήτης 
Σαλμωνεύς τ᾽ ἄδικος καὶ ὑπέρϑυμος Περιήρης. 

Τχοίζ. δὰ ΤΟΥΘΟΡὮΣ. νυ. 284 Ζωριεὺς στρατὸς] ὁ “Ελληνι- 
κός, ἀπὸ Ζώρου τοῦ Ἕλληνος παιδός, ὥς φησιν Ἡσίο- 

δος ἐν τῇ ἡρωικῇ γενεαλογίᾳ ..Ἔλληνος --- Περιήρης“. 
Υ. 1, 2 αογτυμπὺ Τχοίζα οἰΐδια Εχοῦ. ΠΠ. Ρ. 68 οὐ 184. 

Ῥ]αῦ. ΤΟΥ. Ὁ. 747 Ε, 0801]. γοὺΐϊ, δὰ ΤΥΘΟΡΩΥ. θα. 

Βδοόῦγη. [Βοβίοοιμ. 1848] ρΡ. 16, Ὗ, 2 8680]. Το. 1, 8, 

γοϑρίοἱὺ β'ομο]. δᾶ οι. Οἁ. κ 2 (ρ. 444, 22 Ἠ1π4.), -- 

γοῦρα Ζῶρός τε Ξοῦϑός τε οἰϊαὶ Ηοτγοάΐδῃ περὶ μον. 
λέξ. ν. 42 (Π γν. 947 1,οηΐ2.), .---- Υ. 8--.-ὅ Ἰαυάαὺ 8680). 

Ριπᾶ, γέ. ΓΥ͂, 268. 
260. 

Κ0Β0]. ϑᾶγ. δὰᾶ ΑΡρο]]. Βμοᾶ. ΤΥ, 266: Οἱ ἀπὸ 

Δευκαλίωνος τὸ γένος ἔχοντες ἐβασίλευον Θεσσαλίας, 

ὥς φησιν Ἑκαταῖος καὶ Ἡσίοδος. 

21. 

ΒΌΒΟΙ. Τᾶυγ. δ ΑΡΟ]]. Βμοᾶ, 1, 482 ᾿Δλωιάδας] 
᾿Ερατοσϑένης δὲ γηγενεῖς αὐτούς φησι, διὰ δὲ τὸ 
ἀνατετράφϑαι ὑπὸ τῆς ᾿“λωέως γυναικὸς μυϑευϑῆναι 
ὡς ᾿Δλωέως εἰσὶν υἷοίί. Ἡσίοδος δὲ ᾿4“λωέως καὶ 

᾿φιμεδείας κατ᾽ ἐπίκλησιν, ταῖς δὲ ἀληϑείαις Ποσει- 
δῶνος καὶ ᾿Ιφιμεδείας ἔφη, καὶ "Ἄλον, πόλιν Αἰτωλίας, 
ὑπὸ τοῦ πατρὸς αὐτῶν ἐκτίσϑαι Ἶ). 

Βγαρ. ΧΧΥ͂. 8. Αἰολίδου --- ϑεμιστοπόλου βασιλῆος Τκοῖζδο 
οοὐά. πομπα])]δἕδ. --- 

1) καὶ --- ἐκτίσθαι) καὶ κτίσαι δὲ αὐτούς φασιν ἐπ᾽ ὄνό- 
ματι τοῦ πατρὸς πόλιν ἐν Θεσσαλίᾳ Ἄλον. 8.6}0]. Ῥατ. 
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28. 

Βυϊὰ. [Π, 2 ν. 887, 4 Βογῃ}.] οὐ Ζομδυ. ρ. 790 νυν. 

Ἐπιάλτην. Ὅμηρος καὶ Ἡσίοδος ἢ καὶ οἵ ᾿4ττικοὶ τὸν 
δαίμονα" διὰ δὲ τοῦ ᾧ τὸν ἄνδρα ᾿Εφιάλτην᾽ καὶ τὸν 
(τὸ) ῥιγοπύρετον λεγόμενον. ΟἿ. Εΐγαι. Μ. Ρ. 484, 18. 
Βαβίαϊῃ. δὰ 1]. ρ. ὅ61, 16 Βομ. 426 Βδ88. δὰ Οἀ, ρ". 

1687, ὅ1 Βοιυ. 489 Βδ88. 

29. 

Ἵν δ᾽ αὐτῷ ϑανάτου ταμίης. 
50801. Τίδυγ. δὰ ΑΡρο0]], Βμοά. ἸΤΥ͂, ὅ71: Τὸν δὲ ᾿Ενδυ- 
μίωνα ἩΗσίοδος μὲν ᾿Δεϑλίου τοῦ Ζιὸς καὶ Καλύκης, 
παρὰ Διὸς εἰληφότα τὸ δῶρον ἣν Ὦ αὐτῷ ταμίαν εἶναι 
ϑανάτου, ὅτε ϑέλοιϑ) ὀλέσϑαι, ἀχδο ἀθβουρβιί, αὖ Βοϊϑέ, 
Βυδοοῖα Ρ. 148, 1 84ᾳᾳ. Ῥοσίϑβθ συϑῦρῷ ἀθρυθ θη Ἵπητιβ 

ἃΡ. ΑΡΟ]]οσ. Ὄγβο. ἀθ Ῥσοποιι. Ρ. 806 Α. Βθκίκου: ἡ Τῇ 

τὶν σύξυγος ἡ ἵν, τοῦ τ ἀρϑέντος. Ἡσίοδος" ὃν 
--- ταμίης“.2) 

80. 
Β6Β0]. ὅθι. Α δᾶ οι. 1. 24, 7580 ᾿ἀκτορίωνε Μο- 

λίονε] (ἡ διπλῆ), ὅτε ἐντεῦϑεν Ἡσίοδος ᾿ἄκτορος κατ᾽ 
ἐπίκλησιν καὶ Μολιόνης αὐτοὺς γεγενεαλόγηκεν, γόνῳ 
δὲ Ποσειδῶνος. οὐδέποτε δὲ Ὅμηρος ἀπὸ μητρὸς 
σχηματίζει. ἈΔΡΟΙ]Ιοη, μ6χ. Ηομι. ν. Μολίονε Ρ. 118, 21 

Β6ΚΙ..: μαχηταί, ἀπὸ τῆς κατὰ μάχην γενομένης μολήσεως, 

1) οΟὙἹᾶοῖαν ροϑὺ ἩΗσίοδος 6010 ἱπίοχρυμρθηάμτα 6886. ϑ'ϑὰ 
Ρτδϑοθρίαμῃ ᾿ρϑΌμι ΟΠ Βα 8 ΒΥσαΌτα οδὺ. Ἃἀοοὔ]., αὰ] ὐγϑ. 
Ι. Ρ. 19 Ἰαυσᾶαῖ. 242) Εχ Ἀροϊϊομῖο τοϑιλαϊ ομδοῖοσ ἀτορ. 
σοί. Ρ. 86: ἐν οοἀὐάᾷ. Ιδὰγ. Ῥαν. 8) μέλλοι Ἐπάαοοῖδ. 
4) γεσρα Ἐυδοοῖαο ὅτε μέλλοι ὀλέσθαι ρορίδθ νἱπαϊοαῦ ΘΒ δῖον. 

Ἑνῖος. ατε. Ἐτδρτιαθηίδ. 1. γἹ 
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ἢ ἀπὸ τοῦ συνεχῶς μολίσκειν εἰς μάχην“ ἀπὸ γὰρ 
μητρὸς οὐδένα σημαίνει Ὅμηρος. Ἡσίοδος δὲ ὡς 
Μολιόνης ἢ υἱοὺς γεγονότας παραδίδωσι. 

Ἐπβίαίῃ, δᾶ ΤΠ. Ρ. 1821, 19 β4ᾳᾳ. 1442 Β48. ᾿'ὅκτο- 
ρίωνες δὲ παῖδες "άχτορος, Κτέατος καὶ Εὔρυτος, ἀν- 

δρεῖοι καὶ ἡνιοχικοί, ῥηϑέντες που καὶ ΜΜολίονες παρ᾽ 
Ὁμήρῳ, παρὰ δὲ τοῖς ὕστερον Μολιονίδαι, οὺς 
Ὅμηρος μὲν διδύμους ἱστορεῖ ἁπλῶς, οὗ δὲ κατ᾽ ᾽4ρί- 

σταρχον οὐχ οὕτως οἷον κατὰ τοὺς Διοσκόρους, ἀλλὰ 

κατὰ τὸν Ἡσιόδου μῦϑον καὶ διφυεῖς, δύο μὲν ἔχον- 
τας σώματα. συμπεφυκχότας) δέ γε ἀλλήλοις. ΟἿ ν. 
882, 28 βαᾳ. Βοπι. 884 Β88., υδἱ δἀάϊίυν, φιλάδελφοι 
δὲ ἱστοροῦνται, καὶ μιᾷ ψυχῇ ἐν δυσὶ σώμασι διοικού- 
μενοι. ΟἿ, 5080]. οι. δὰ 1). Ψ᾽, 688 βᾳ. οὐ Ξοβοὶ!. Ὑ]Ἱοί. 

δὰ Π. 4, 709: τερατώδεις τινὲς ἦσαν, ὡς Ἡσίοδος, 
ἄμφω ἐν ἑνὶ σώματι ὄντες. ἙἘμπᾶοο. Ρ. 88, 11 56ᾳ. 

Ρ]αΐ, τηοσὰ]. ρ. 1088 (Ὁ. 

81. 

Περικλύμενόν τ᾽ ἀγέρωχον 

ὄλβιον, ὦ πόρε δῶρα Ποδειδάων ἐνοσίχϑων 
παντοῖ᾽" ἄλλοτε μὲν γὰρ ἐν ὀρνέϑεσσι φάνεσκεν 

αἰετός, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε πελέσκετο, ϑαῦμα ἰδέσϑαι, 
μύρμηξ, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε μελισσέων ἀγλαὰ φῦλα, ὅ 
ἄλλοτε δεινὸς ὄφις καὶ ἀμείλιχος. εἶχε δὲ δῶρα 

1) Οοά. Μολένης; ὁοοττ. ΜάχΟΚΒΟΙ. 2) Π. Α 109, 1780. 
8) συμπεφυκότα Ἐπάοο. 

Εγασα, ΧΧΧΙ, 2. ὄλβια 836101]1. Ῥαγ. ΑΡΟ]]. ὁ. Επᾶά. -- 
8. μέν τὰ ἐν 808011. Ῥαγ. ὁ. Επᾶ, --- ὅ. ΟΣ ΚοθοΒ]. οοπὶ. δρρ. 
᾿ Ῥ. 15, -- 6. δ᾽ αἰνὸς ΜΑΥΟΚΒΟΒΟΩ͂, 
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παντοῖ᾽, οὐκ ὀνομαστά, τά μιν καὶ ἔπειτα δόλωσε 
βουλῇ ᾿4ϑηναίης. 

5080). ἴζ8δᾷγν. δὰ Αρ0]]. Βμοάᾶ, 1, 186 ἀθ Ῥουιοίγτηθῃο 

ἀἄββοσθβ: Ἡσίοδος ὃὲ μεταβληϑέντα εἴς τινα τῶν 
συνήϑων μορφῶν ἐπικαθεσθῆναι τῷ ὀμφαλῷ τοῦ 
ξυγοῦ τῶν Ἡρακλέους ἵππων, βουλόμενον εἰς μάχην 
καταστῆναι τῷ ἥρωι. τὸν δὲ «Ἡρακλέα καιρίως αὐτὸν 
κατατοξεῦσαι τῆς ᾿4ϑηνᾶς ὑποδειξάσης). φησὶ δὲ 
οὕτως .»Περικλύμενον --- ᾿“ϑηναίης“. (Ευδοοία ῥ. 888, 
16 544.) 6011. β'6801. οι. 4 δἂ Π. Βὶ 836: Ἡρακλῆς 
γὰρ ἐπιστρατεύσας τῇ Πύλῳ διὰ τὸ μὴ καϑαρϑῆναι 
αὐτὸν ὑπὸ Νηλέως τὸν ᾿Ιφίτου φόνον, καὶ διὰ τὴν 
τῶν Νηλειδῶν δὲ ἀφροσύνην', πολὺς ἦν πορϑῶν τὴν 
πόλιν. καὶ ἐφ᾽ ὅσον μὲν Περικλύμενος ὁ Νηλέως 
ἔξη, δυσάλωτος ἦν ἡ πόλις" ἀμφίέβιος γὰρ ἐγένετο 
ἐκεῖνος, καὶ δὴ γενόμενον αὐτὸν μέλισσαν καὶ στάντα 
ἐπὶ τοῦ Ἡρακλέους ἅρματος, ᾿4ϑηνᾶ δείξασα Ἡρακλεῖ) 
ἐποίησεν ἀναιρεϑῆναι. τότε Νέστωρ ἐν ΓΕερήνοις 
τρεφόμενος, πορϑηϑείσης τῆς Πύλου καὶ τῶν ια’ 
ἀδελφῶν αὐτοῦ ἀναιρεϑέντων, μόνος περιελείφϑη- 
διὸ καὶ Γερήνιος ὠνομάσδϑη. ἰστορεῖ Ἡσίοδος ἐν 
Καταλόγοις. Ἐϊαβίαϊι. δα Οᾶ. ». 1685, 61 54ᾳ. Βοχμ. 

(436 Β48.): τὸν δὲ Περικλύμενον ἩΗσίοδός φησι δῶρον 
εἰληφέναι παρὰ Ποσειδῶνος, ἀμείβειν ἑαυτὸν εἰς οἵου 
ἂν ξῴου ἢ δένδρου αἱροῖτο εἰκόνα. β6.01. δὰ Οἄ, λ, 
286. ΟΥϊά. Μοίαπιμι, ΧΙ, ὅδ6 846. 

Εταρτα. ΧΧΧΙ. 7. τὰ μὲν καὶ --- δόλωσαν 86}.0]]. Ρατ. 
1) ἐπιδειξάσης ΚΟΘΟΒ]Υ 1. 1. --- 3) ̓ 4ϑηνᾶ δείξασα Ἡρακλεῖ] 

δῖ. ΒΌΒΏΚοΩ ορὶβὺ. οὐδ. Ρ. 111. ᾿ϑηνὰ εἰκάσασα ᾿4ϑηνᾶ (810) 
(οᾶ. Ὑρι., ᾿4ϑηνᾶ εἰκάσασα Ἡρακλεῖ Ὀϊηᾶ., ἐπιδείξασα ᾿4ϑηνὰ 
ΚρΘΟΒΙΥ. Ι 

ἡ 
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52. 88. 

Κτεῖνε δὲ Νηλῆος ταλασίφρονος υἱέας ἐσϑλοὺς 
ἕνδεκα, δωδέκατος δὲ Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ 
ξεῖνος ἐὼν ἐτύχηδσε παρ᾽ ἱπποδάμοισι ΓΕερήνοις. 

Νέστωρ οἷος ἄλυξεν ἐν ἀνθϑεμόεντι Γερήνῳ. 
(Βετοάϊδα. ἢ 8ρ.) βίθριι. Βγζ. ν. Γερηνία᾽ πόλις Μεσδη- 
νίας, ἔνϑα, φασί, Νέστωρ ὃ Πύλιος ἐτράφη ἢ φυγὰς 
ἤχϑη. Ἡσίοδος ἐν α΄ καταλόγων ,.κτεῖνε --- Γερήνοις“, 
ἀπὸ εὐθείας τῆς Γέρηνος. καὶ αὖϑις Νέστωρ -- 
Γερήνῳ“. ἨΙ τνοῖθὰβ Ἰοραμίαι οἰϊδιι ἂρ. Εἰαβίδί. δὰ 1]. 
Ῥ. 2381, 29 βαα. Εομῃ. 175 Β88. Υ. 2 σρβρίοιῦ 5680). δὰ 

θά. γ 68: Υ(. 8 Βίορῃ. Βγζ νυ. Τάβαι᾽ πόλις Δυδίέας ..... 

ὁ πολίτης Ταβηνός [ὡς Γερηνός}"). ὩἩΗσίοδος ..παρ᾽ 
ἱπποδάμοισι Γερηνοῖς“. 

94. 

Τηλεμάχῳ δ᾽ ἄρ᾽ ἔτικτεν ἐύξωνος Πολυκάστη 
Νέστορος ὁπλοτάτη κούρη Νηληιάδαο 
Περσέπολιν μιχϑεῖσα διὰ χρυσέην ᾿Δφροδίτην. 

Ἐπί. δὰ Οα, Ρ. 1796, 839 8ᾳ. οι. ὅ97 Βα48. αὐτοῦ 
(Τηλεμάχου ὃὲ καὶ Πολυκάστης τῆς Νέστορος 
Περσέπτολιν, ὡς Ἡσίοδος. ..Τηλεμάχῳ --- ᾿ἀφροδίτην“. 
Επᾶοο. Ρ. 77, 6. 

9. 

ῬοΥΡμγτίὰβ δὰ οι. 1]. Ζ 164 58ᾳ. (ροβὲ Απιτηοπίυπι 

ὙΔ]ΟΚομδοΥ Ρ. 342): συντόμως δὲ τὰ ἀρχαῖα δεδήλωκχε, 

11». 189 ϑυῦζ. 2) ὡς Γερηνός δα, Ἠοϊβίθῃ. 
Ἐγαστα. ΧΧΧΙΝ. 2 β8αβ. Νηληϊάδεω Περσέπτολιν Ἐϊαδίανῃ.; 

οοΥτ. Ὠιηᾶ, --- 8. γρυσῆν Ἐϊυδίαϊ.:; γρυσέην αοοιἰε!. 
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μιγῆναι οὐκ ἐθελούσῃ, ἀλλ᾽ οὐχ ὥσπερ Ἡσίοδος τὰ 
περὶ τοῦ Πηλέως καὶ τῆς ᾿Δκάστου) γυναικὸς διὰ 
μικρὸν ἐπεξελϑών. ΟἿ, 8601. Τίαῦγ. δὰ Αρ011. Ἐμοά. 
Ι, 224: ἤάκαστος Πελίου υἱὸς ἔγημεν Κρηϑηίδα ἤ, ὥς 
τινες, Ἱππολύτην. ἣ δὲ Πηλέως ἐρασθεῖσα ἀπήτει 
συνελθεῖν. ὡς δὲ ἀπετύγχανεν, προλαβοῦσα τὸν Πη- 
λέχ τῷ ἀνδρὶ κατηγόρει ὅτι ἤϑελεν αὐτῇ συνελϑεῖν. 
ὁ δὲ δεξάμενος τὸν Πηλέα ὡς ἐπὶ ϑήραν εἰς τὸ Πή- 
λιον κατέλειψεν, ἵνα ὑπὸ ϑηρίων διαφϑαρῇ. ἐπιστὰς 
δὲ ὁ Ἑρμῆς ἤ. ὥς τινες, Χείρων ἔδωκεν αὐτῷ ἧφαι- 
στότευκτον μάχαιραν. καὶ τὰ ἐπιτυγχάνοντα ϑηρία 
ἀναιρῶν ἦλθεν εἰς τὴν πόλιν καὶ ἀνεῖλεν "ἄκαστον 
καὶ τὴν αὐτοῦ τοῦ ᾿Ακάστου γυναῖκα. 8680}. Ῥιπά. 
Νϑ. ΙΝ, 88. Αρο]]οά. ΠΙ, 18, 8. Ἑπάοο, Ρ». 31, 28 8αα. 

Οἵ 681. Ν. Α. ΠῚ, 11. 
86. 

Ἤδε δέ οἱ κατὰ ϑυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή᾽ 
αὐτὸν μὲν σχέσϑαι, κρύψαι δ᾽ ἀδόκητα μάχαιραν 
καλήν, ἥν οἱ ἔτευξε περικλυτὸς ᾿Αμφιγυήεις" 
ὡς τὴν μαστεύων οἷος κατὰ Πήλιον αἰπὺ 
αἶψ᾽ ὑπὸ Κενταύροισιν ὀρεσκῴοισι δαμείη. 

ὅ0Π01. Ριμᾷ. Νο. ΙΡ̓, 9ὅ οπδχγαία Π864411 οὐ Ἂἀἀοδβίϊ 

ἰϊδίοσα 8150 ρογρὶὺύ: ταῦτα δὲ ἱστοροῦσι πολλοὶ μέν, 
ἀτὰρ δὴ καὶ Ἡσίοδος λέγων οὕτως ..ῆδε --- δαμείη“. 

81. 

Β6μ0]. δὰ Ηοπι. Οᾶ. μ, 69: Τυρὼ ἡ Σαλμωνέως 
ἔχουσα δύο παῖδας ἐκ Ποσειδῶνος, Νηλέα τε καὶ 

1) κάτου οοα. 
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Πελίαν, ἔγημε Κρηϑέα. καὶ ἴσχει παῖδας ἐξ αὐτοῦ 
τρεῖς, Αἴσονα καὶ Φέρητα καὶ ᾿μυϑάονα. Αἴσονος 
δὲ καὶ Πολυμήλας Ὁ καϑ' Ἡσίοδον γίνεται ᾿Ιάσων. 

98. 

“ἴσων, ὃς τέκεϑ᾽ υἱὸν ᾿Ιήσονα, ποιμένα λαῶν, 
ὃν Χείρων ἔϑοεψ᾽ ἐνὶ Πηλίῳ ὑλήεντι. 

Β680], δὰ Ῥιπᾶ. Νοπι. Π|, 92: ὅτι ὃὲ ἐτράφη παρὰ τῷ 
Χείρωνι ὃ Ἰάσων, ἩΙσίοδός φησιν ...4ἴσων --- ὑλήεντι". 

99. 

Αρο]]οᾶογν. 1Π, 9, 2, 7: Ἡσίοδος δὲ καί τινες 
ἕτεροι τὴν ᾿Δταλάντην οὐκ Ἰάσου ἀλλὰ Σχοινέως 

εἶπον. 
40. 

Ποδωκὴς δῖ᾽ ᾿ΔΑταλάντη. 
50801. ὅοιῃ. Α δὰ οπι. 1]. Β, 164: ᾽4λλά φασιν εἰς 
ἰδιότητα τοῦ ᾿Αχιλλέως βεβαρυτονῆσϑαι τὸ ποδώκης. 
παρὰ γοῦν τῷ Ἡσιόδῳ ἀνεγνώκασι ..ποδ. ---᾿ 4ἀταλάντη“. 

41. 

5080], ϑμ. Α οὐ τῖμη. δᾶ ἤομῃ. Π. Ψ, 688: Ζῶμα 

νῦν περίζωμα. πρῶτον δὲ ἔϑος ἦν τοῖς παλαιοῖς 

περιξώματα φέρειν ἐν τοῖς αἰδοίοις 5 καὶ οὕτως ἀγω- 
νίξεσϑαι. κατὰ δὲ τὴν ιδ΄ ὃ Ὀλυμπιάδα Ὀρσίππου") 

1) Πολυμήδης οἷ. ΤΘΒτλδηη. 
Εταρτα. ΧΧΧΥΠΙΠ. 2. Χείρων ἔϑρεψ᾽] 810. Βοθοκῃ. γζο. 

ΞΟΒΟΙ]Ιοσαμι 16οὺ. Χείρων ϑροέψεν. --- ϑρέψεν Χείρων ϑρϊύζη. 
46 γϑυύβ. Β6σ. ὑ. 41, Χείρων ϑρέψας Μυοίζ. ἀ6 οτμοπα, ΤΏΘος. 

. 8ῦ. 
3) περὶ τὰ αἰδοῖα 8680}1. τοῖπη. --- 8) ιδ΄] 81. ὙἹἱοῦ.; τ 

καὶ β οι. Δ, λ1β 80}.011. χαϊηῃ, --- 4) Ὀρσίππου 6οχ Ἐϊιδίαίμϊο 
οἱ Ῥαυβδῃῖδ, τοροϑυὶϊ Ὀ᾿μᾶ.; Ὀρέππου Ἄ6η. Α 6. 8680]]. χαΐηη., 
᾿Ἐρσίππου Υ᾽οί. 
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τοῦ Δακεδαιμονίου λυϑὲν ἀγωνιξομένου τὸ περίζωμα 
αἴτιον αὐτῷ νίκης ἢ ἐγένετο, ἐξ οὗ νόμος ἐτέθη 
γυμνοὺς τρέχειν. ΟἿ, β6.01. ᾽ς. δᾶ 100.: νεώτερος 
οὖν Ἡσίοδος γυμνὸν εἰσάγων ἹἹππομένη ἀγωνιξύμενον 
τῇ ̓ ἀταλάντῃ. Ἐπαδίαϊι. δὰ 106. Ρ. 1324, 14 βαᾳ. Εοχι. 
1446 Βα8. Ῥδύβϑῃ. 1, 44, 1. Ἰμαογά. 1, 6. 

42, 

Ἐξ ὧν οὔρειαι Νύμφαι ϑεαὶ ἐξεγένοντο 

καὶ γένος οὐτιδανῶν Σατύρων καὶ ἀμηχανοεργῶν, 
Κουρῆτές τε ϑεοὶ φιλοπαίγμονες, ὀρχηστῆρες. 

δῦ, ΧΡ». 471: Ἡσίοδος μὲν γὰρ Εκατέρωδ) καὶ τῆς 
Φορωνέως ϑυγατρὸς πέντε γενέσϑαι ϑυγατέρας φησίν 

ἐξ ὧν --- ὀρχηστῆρες“. 

48. 

Καὶ κούρην ᾿ὥράβοιο, τὸν Ερμάων ἀκάκητα 
γείνατο καὶ Θρονίη, κούρη Βήλοιο ἄνακτος. 

ϑμαθο 1 Ρ. 42: Ἡσίοδος δ᾽ ἐν καταλόγῳ φησί .»καὶ --- 

1) ἥττης ὅ36801]. τυΐμη. --- 9) ἀγωνιζόμενον ταλάντων Ὑἱοῖ,, 
τρτῃ, ἰθοῖ. οχ Εἰπβίαίϊο τοδί. Ηθγῃμθ. γυμνοὺς εἰσάγων ἀγω- 
γιστάς β080]. ὕϑῃ. Β σβιϊαυΐβ ΟἸμ ββὶβ. --- 8) Ἰμοσυθ ΘΟχταρῦαθ. 
Εχατέρω Ῥ]οτίαθο, 8411] ᾿Εκατέρου, ᾿ΕἙκατέου, γ6] Ἑκαταίου. 

. ΣΧΙΠ. 1. Μοῖρα ἐξ ὧν ρορίδε δοιαϊοαὺ ΜΆΣΟΚΒΟΒ. 
- ΔΌΣ βέσα θομῖβ ὄρειαι --- ἐγένοντο. Ὧδ ἰοῦο ἴοοὸ ΤοΌθοῖκΚ 
ἀφίδορῃ. Ρ. 1116: ΦΒοσύσα ῥρασϑ ῥυῖοσ ἰδπὶ τθ 086 Βοιρίδ, οδὺ 
α η66 τηϑῦοσ Οὐτοίατα Ὡ60 ΥΪ8, σΘοτηρατθαῦ 86 π6 Ῥδίδσ αυϊάθχα, 
γθ 15 ὉΠῸΒ ἔαϊῦ βἷγ ρ]υσοθ. Ρσὸ Ἑκαταίου ὙΝ 6] οἸκοτὰΒ βυὈ- 
δ Ἑκατου οοπϊθοΐατα Ρ]ΔΌΒΙ 11, ουἱ δὰ αἰπιτάϊαχτη δαἀδβίϊρα- 
ἰδϊγ β680]. Τιγο. 171. Οὐγούθθ Αρο]]ηβ οὐ Πδπδὶ 418 γα ρῶδθ 
(τρΐίσαθ Β]1ο8 ρϑυβίθθηβ, βθᾷ η6 ῥχὸ οθγία σχϑοϊρίδίατ οὐβίδὺ 
ἰοιϊπηθ Ἰοοὶ Ῥ]σῖθαΒ ραχίϊθαβ ἔσαποδῦϊ υἱθἱοβιίαβ οὗ ᾳαοᾶ ΑΡ0]]1- 
Πρ αι γγ σΏτω Ῥδίσγθιι 6886 πϑϑοϊδασ, [Ἂὑδατθ ΕἾΠΟ Ὠ181] ΔΙΔΡ]ΪῸ5 
ἀἰβοίπιαβ χαδαι ΟἸτοίθθ ἂθ ρ]θὴθθ ἄθοστιτι ἔυϊδθθ δἰ ποθ ΝΎΤΩΡΪ9 
Βαπηίβατθ ϑαιγτίθασο οὖ χαοι6ὁ0}18 ΒΥ] νδηΐθ8“.. 
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ἄνακτος. ΟἿ, Ἐϊαδίαϊ. δὰ Οα, ». 1484, 68 Βοχι. 1δ8ὃ 

Β85. δὰ Ὀίοῃ. Ῥοσ. 927. 

44, 

Τ,δοΐαηΐ, Ῥ]δΔοΙἃ. Ατρ. Ονἱᾶ. Μοί. 110. ΙΝ. ἔαρ. ὅ 
Ρ. 811 ϑίαν. 501] ργϑοϊδίαδιηῃ 1ιθαοούμβοθαῃ ὃχ ΕἸΟΤΎΠΟΠΙΘ 
οὐ Οὐομϑιθο Αομδθιλθηϊδθ ὈΥποῖρθ, οΥἹρίηθ Β6]11 ρσϑῃϊίδῃη, 
ΟἸγιαθμᾶθ δοὸ Ἐμοάο, ΟἾγοθϑβ τιϑίστὶ οὐ ΟἸγίδθ, αὐδυθπι 
Ῥα]ομυυϊηθ δηΐθ 80111οὔατη δηϊγηῦση ορογαὺ, α1]οχιύ, Εὖ 
ΘΌΡΙΘΠ5, αὖ ἴῃ απίραϊοίβ, οαρταϊξδίθηι βθᾶδγθ, ἴῃ ΒΡΘΟΙΘΠῚ 
γηδ Χ18 Ρυλθ61180 ΕΠΌΥΥΠΟΣΤΛΘΒ ΘΟΠΥΘΥΒαΒ, ὙἹγρίποπι ἀοοσρύδπι 
ἄο10 νἱϑαγιί. Οὐλὰβ δάυϊίοσὶο ΟἸγἕθ ἱποθπβᾶ, ααἃ ΠΟΠάυΠ) 
βδίμαϊαβ οὐαὺ 501, ρϑγϑῃΐϊ:: ρῃθ61180 ἱπάϊοανιθ. Θαδῖ 1110 
αασχα ἰθσσαθ ἀοίοαϊδββοί, υἱξλδίου ϑιάγαϊβϑὶ ταἸβοσιοοσ Ἰϑχη 
ΘΧΐρθπ8, ἀϊάποῖο 8010, οἂἱ βαδιθοῖδ ἔπογαΐ, ὑγὸ 68 Ὑιγρϑιη 
ἐλποίδιαη πθοΐδγθ, αὰ80 ρτδίιββιμηδ 115 Βοταϊ ΡαΒαυ 6 Θαβοῖ, 
οχία]ύ, απ86 ἰματθα δαρο]]αῖπν. Ηος Ηθϑιοαυβ ἱπάϊοαδί. 

48. 

1014. δὰ Μοί. ΧΙ ἴ80. 4 ρ». 864 βίαν. Ῥδῃ αυυπ 
Τιοϊαπι πιοπύθτα ΠΤ γάϊδο ἔγθαπθηΐδηβ Βδύπ]8 86 Οὐ] θούδΓοΐ, 
οἰδίυβ ρ]οσία δργυοβύϊυση ΝΎΙΩΡΒδγυσα, ΔΡΟΙ]] πθῖὰ ἴῃ ΟΘΙ- 
ἰδίαθη ἀθγοοδνί. Ἱπᾶϊὸθ οὐροὸ ΤΊΔΟΪΟ, ΟἸἸ8 ΤΙΏΟῸΠ8 οἴδί, 
αασμι νἱοίοσία ἀρο]]ηὶ οββοὶ δαϊυδϊοαία, ΜίάδθΘ ΥΘΡῚ ΒΌργδ- 
αἰοῖο δἀβιἀθηῦὶ 5011 ἀἰβριοαϊύ, Θυϑηὴ ΟὟ οδυββᾶα ΑΡ0110 
ΝΞ Ἰγαΐαϑ δυγοθ Θἰὰβ ἀϑιηῖθδο ταὖ ΘΒβθηῦ ΒΘΙΏΡῚ ΘΙΠΟ 
οἴἴθοιί. οὐϊὰβ ᾿παϊολυτη Π}}}} τοὶ ἔϑοθσθηῦ. αὶ ἐδηλθῃ [6Γ- 
ἴὰν ΜΙάδβ οββοὸ Μαΐγβ Μᾶριδθ δ|1ὰ8. ὅ81ὸ ϑῃηΐτη οὐπὶ 
Ἠοβιοᾶο οοπβοηθὺ Ογμάϊυβ. 

40. 

101. δ]ὰ Μοὶ. ΧΠῚ ἴδ. 8 ρν. 878 ϑίαυ. ΜθιηΟΙ, 
Το οὐ Αὐγογᾶθ ΑΠ1ὰ8, Ῥυΐίδπιο ἔΌΥΘΏΒ δυχι ] ἶυτα, 0 
Α6.1116 οοοἰαϊθαγ. Μαΐου ΘΥΡῸ Ῥυθοιὶθυβ ὑσὸ δάβίαπο οἱοο 
Ἰπαποθπᾶδθ ᾿ο]8 δΔὺ Φογο ἱπροίγαῦ, αὖ 1 ΟἸΠΘΥΘΒ οἷπβ δαδίο 
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ΤΟΡῸ ΒΟΙΟΙΘΒ 1 ὙΟΪΌΘΥΘΒ οΘοηγοχίδηϊον, ΜοΙΠΠΟΠ  Ὧθ8. ΠΟτηη6. 
Οδθ ΙΠΘΙΔΟΥΘΒ 6111, αὐοΐδηπϊβ. δὰ Βορη]οσθτη οἱπ8 60η- 
γοηϊαηύ, οὐ ᾿πέθυ 86 αἰτϊοαηῦθβ ΒΒ ρΡΉ 6 Β.Ο ΙΔΗΪΡῸΒ 6108 
Τοαπθηΐθβ ραγοπίδηΐ. Εὖ 'ρϑὰἃ τωϑίϑσ οἷυβ χηϑύυ 18 
ἐθιηρο θυ ᾿ΘοΥταδΒ ἀοβιἀοσῖο 4}1} 881] ΜϑιυῃοηΒ ἰγ8}8- 
τασίαῦ τὰ τόσϑια, οἱ ἢ) ἰδθη ταοπυτηθηίοπι ἴῃ ῬΒγΥ βία 601- 
βυ αι. ραὐττιαβ οἷ, αὖ Ηθβιοᾶμπβ συ], 

47. 

Ἄργος ἄνυδρον ἐὸν “Ζαναὸς ποίησεν ἔνυδρον. 
Ἐπδίδίῃ. δὰ Π, Ρ. 461. 2 5834ᾳα. Εομι. 350 βα. Βα48. Πολυ- 

δίψιον δὲ τὸ "άργος καλεῖ ἢ ὡς πάνυ ποϑούμενον 
Ἕλλησιν ἢ ὅτι μυϑεύεται ἄνυδρόν ποτε εἶναι, ὕστερον 
μέντοι εὔυδρον γενέσϑαι Ποσειδῶνος ἀναῤῥήξαντος 
τὰς ἐν “έρνῃ πηγὰς διὰ τὸν τῆς ᾿Δἀμυμώνης ἔρωτα, 
ἐξ ἧς καὶ ᾿άμυμώνια ἐν Γάργει ὕδατα" ἢ καὶ ἀπὸ τῶν 
Δαναΐδων, αἵ παραγενόμεναι ἐξ 4ἰγύπτου φρεωρυχίαν 
ἐδίδαξαν, ὡς Ἡσίοδος ,.»άργος --- εὔυδρον“, Ἐϊυαπάριι 
γ. οἰἰαξ ϑίχσαρο ΥΠΙ νυ. 371: .;άργος ἄνυδρον ἐὸν Ζα- 
νααὶ ϑέσαν ἴἄργος ἔνυδρον“ ΣΖοεἵ. ν. 870: περὶ δὲ τῶν 
μυϑευομένων πηγῶν εἴρηται διότι πλάσματα ποιητῶν 
ἐστί. πλάσμα δὲ καὶ τὸ .Σάργος ἄνυδρον ἐὸν Ζανααὶ) 
ϑέσαν "άργος ἔνυδρον “(. ΟΥ̓, θΒγοΒ. ν. δέψιον “4ργος.5) 

48. 

Ξ680]. "δὰ Ἐπν. Οὐ. 812: Η πολλὴ δόξα κατέχει 
μὴ ἀφῖχϑαι τὸν Αἴγυπτον εἰς "Ἄργος, καϑάπερ ἄλλοι 
τέ φασι καὶ Ἑκαταῖος γράφων οὕτως .ὉῸ δὲ 4ἴγυπτος 

αὐτὸς μὲν οὐκ ἦλϑεν εἰς “ἄργος, παῖδας δὲ, ὡς μὲν 

1) οα1] 5:16 Μυμοϊ. ΜΑΥΟΚΒΟΆ.; αὐοᾶ γυ]ρσο. 2) ἐὸν Δανααὶ 
Μοΐποκα ὑσὸ ϑεοὶ δ᾽ αὖ. 8) Ρτο Ἡρεὶοαϊ ποιηΐηθ ΗΘ] Οἀουυτη 
βυθδε απ ἀθχῃ ο886 οἱ. ΕΠ ΚοΩ Ηδθβγοὶ. ΠΠ| ὑ. 8. 



106 ΟΑΤΑΙΟΟΘΙ ΕΒΑΟΜΕΝΤΑ. 

Ἡσίοδος, ἐποίησε πεντήκοντα, ὡς δὲ ἐγὼ λέγω, οὐδὲ 

εἰσί. 
49. 

ϑέγαρ. ὙΠ] ρ. 8370: Καὶ ᾿Δ“πολλόδωρος δὲ μόνους 
τοὺς ἐν Θετταλίᾳ καλεῖσϑαί φησιν Ἕλληνας οΜυρμι- 
δόνες δὲ καλεῦντο καὶ Ἕλληνες", Ἡσίοδον μέντοι 

καὶ ᾿Δρχίλοχον ἤδη εἰδέναι καὶ "Ἕλληνας λεγομένους 
τοὺς σύμπαντας καὶ Πανέλληνας, τὸν μὲν περὶ τῶν 
Προιτίδων λέγοντα ὡς Πανέλληνες ἐμνήστευον αὐταᾶς, 
τὸν δὲ χτΆ. 

50. 

Εἵνεκα μαχλοσύνης στυγερῆς τέρεν ὥλεσαν ἄνϑος. 
ϑυϊά, ν. μαχλοσύνη (11, 1 ν. 732 Βοχη}.) κατωφέρεια, 
γυναικομανία᾽ Ἡσιόδειος ἡ λέξις" λέγει γὰρ περὶ τῶν 
Προίτου ϑυγατέρων" .»εἵνεκα -- ἄνϑος“. ὅ080]. οι. 
Α δὰ 1. ῷ 2: καὶ ἡ μαχλοσύνη κοινῶς ἐστὶ γυναι- 
κομανίαὮ ..... Ἡσιόδειος δ᾽ ἐστὶν ἡ λέξις" ἐκεῖνος 
γὰρ πρῶτος ἐχρήσατο ἐπὶ τῶν Προίτου ϑυγατέρων. 
Οὐ Ἐυβίαίμ. δὰ 1οθ. ρ. 1887, 84 Βομι. 1406 Β88. 

Ἠοβιοᾶθα βθουξαβ οϑὺ ᾿Α6]18π. Υ. Η. 17, 42. 

δ1. 

Καὶ γάρ σφιν κεφαλῇσι κατὰ κνύος αἰνὸν ἔχευεν" 
ἀλφὸς γὰρ χρόα πάντα κατέσχεϑεν, ἐκ δέ νυ χαῖται 
ἔρφεον ἔκ κεφαλέων, ψίλωτο δὲ καλὰ κάρηνα. 

Εταρτα. Τ,. ὥλεσεν οὕχὰ ἰτΐθυβ οοἀά. ϑυϊάδβα ΜδΙΟκΒΟΒ,, 
εἶδα αὖ Βυδιθούΐσχη 810 ἡ τῆς Κύπρου βασιλές“. ΟἿ, Αο] δα. 1. 1. 

1) δῖ. Οονοϑὺ ὑχὸ γυναικὸς μανέα. 
Ἔταρτα. ΤὨ]. 2. κατέσχεϑεν) 510 Ηθὶπϑῖθθ. κατέσχεν Ἐπαδίδί. 

κατήσχυν᾽ νο]υὶϊ Ηθγηθ ΟὈβοσν. δὰ Αρο]]οά. ρ. 110, κατέσχναιν᾽ 
ΒοΙΘΚ ἀθ χσθ]]. οουὰ. Αἰΐξ,. τ. 28. --- ἐκ)ὶ ἐν Ἐπδῦ.; οοΥσ. ῳωθὮτα. 
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Ἐπϑίδεμ. δά Οἂ, ρ. 1746, 7 βαα. Βοιῃ. 8238 Βαβ.: 'ῶχ δὲ τοῦ 
ῥηϑέντος κνύω καὶ κνύμα δακτύλων προφέρει [Ἥρωδια- 
νός] (1 ν. 445 1,οπὐζ.) ..... «ον ον καὶ κνύος δὲ τὴν 
φϑορὰν κατὰ γένος οὐδέτερον ....... φέρων καὶ 
χρῆσιν ἐκ τοῦ παρὰ Ἡσιόδῳ καταλόγου περὶ τῶν 
Προιτέδων. «καὶ γάρ --- κάρηνα“. Υ͂. 1 Ἰαπάδὶ ατάπημι. 
18 τα. Απ. ὗχου. ἴ ρ. 226.ἀ. Οὗ Εΐγιι. Μ. γν. 528, 8. 

[Βεχοᾶ. ΠῚ Ρ. 901 1,οπ2.]. 

ὅ2. 

β6801. ὕϑῃ. δὲ ταΐϊπη. δᾶ Ηομ. 11. ΜΊ 292: Εὐρώ- 
πην τὴν Φοίνικος Ζεὺς ϑεασάμενος ἔν τινι λειμῶνι 

μετὰ νυμφῶν ἄνϑη ἀναλέγουσαν ἠράόϑη καὶ κατελθὼν 
ἤλλαξεν ἑαυτὸν εἰς ταῦρον καὶ ἀπὸ τοῦ στόματος 
χρόκον ἔπνει, οὕτως τε τὴν Εὐρώπην ἀπατήσας ἐβάσταδε 
χαὶ διαπορϑμεύσας εἰς Κρήτην ἐμίγη αὐτῇ" εἶθ᾽ οὕτως 
συνῴκισεν αὐτὴν ᾿Α“στερίωνι τῷ Κρητῶν βασιλεῖ" γενο- 
μένη δὲ ἔγκυος ἐκείνη τρεῖς παῖδας ἐγέννησε, Μίνωα, 
Σαρπηδόνα καὶ 'Ῥαδάμανϑυν. Ἢ ἱστορία παρ᾽ Ἡσιόδῳ 
καὶ Βακχυλίδῃ. 8680]. Υἱοῦ. δά ἸΙος. Ἡσίοδος δὲ Εὐ- 
ρώπης καὶ Διὸς αὐτόν (80. τὸν Σαρπηδόνα) φησιν. 
ΟΣ Βοθοὶ. Ῥδὺ. δρ. τη, Δ. Ῥατ. 1Π ρ. 21. Ξξ.δοὶ. 

γαΐ. 8δ᾽ὰ Ἐπγν. ΒΒ68. 28. 

58. 

Ξ6801]. Τιϑῦγ. δὰ Αρο]]. Ἐμοᾶ. Π, 178: ᾿ζγήνορος 
γὰρ παῖς ἐστιν (ὃ Φινεύς), ὡς Ἑλλάνικος" ὡς δὲ 
Ἡσίοδός φησιν, Φοίνικος τοῦ ““γήνορος καὶ Κασσιεπείας. 

54. 
ΑΡΟο]]οᾶον. ΠῚ, 14, 4,1: Ἡσίοδος δὲ αὐτὸν ("άδω- 

νιν) Φοένικος καὶ ᾿Αλφεσιβοίας λέγει. Ῥτοῦ. δὰ Ὑογρ. 
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Ἐ0]. Χ, 18: Αἀοηΐβ, αὖ ἩρΒβίοάμυβ αἱΐ, ῬΒΟΘΙΙΟΙ8 οὐ ΑἸρ}6- 

ΒΙ0ΟΘΆ6. 

δδ. 

Ζημοδόκης. τὴν πλεῖστοι ἐπιχϑονίων ἀνθρώπων 
μνήστευον καὶ πολλὰ καὶ ἀγλαὰ δῶρ᾽ ὀνόμηναν, 
ἴφϑιμοι βασιλῆες, ἀπειρέσιον διὰ εἶδος. 

ῬΟΥΡγΥαΒ ἴθ Κ6μ80]. οι, Β δὰ Ηομι. Π. ΚΦ, 200 ἀθ νοῦθ 

ἀπειρέσιος ἀἰββοτομβ: σημαίνει δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ κατὰ τὸ 
εἶδος διαφέροντος καὶ ἄγαν καλοῦ, ὡς παρ᾽ Ἡσιόδῳ 
ἐν γυναικῶν καταλόγῳ ἐπὶ τῆς ᾿Δἀγήνορος παιδὸς Ζίημο- 
δόκης, οτὴν κιτ. 1. --- εἶδος. Ἐοδάθιμι γϑυβὰβ δεν 
Κ6801. ΑἸαῦγ. δὰ Οά. α, 98. 

ὅθ. 

Ξ080]. ὕεη. ἃ δά Ποῃ. 1. Καὶ, 481 Φρύγες] (Ἡ 
διπλῇ.) ὅτι ἑτέρους τῶν Τρώων οἷδε τοὺς Φρύγας, 
καὶ ὅτε Ὅμηρος οὐκ οἷδε καλουμένους Μυδούς. ἀλλὰ 

᾿Μὴἤοναρ. πρὸς τὰ περὶ ἡλικίας Ἡσιόδου. 

ὅ7. 

Ῥαϊδορμαίυβ ὁ. 42 περὶ Ζήϑου καὶ ᾿Αἀμφΐονος" 
ἱστοροῦσιν ἄλλοι τε καὶ Ἡσίοδος, ὅτι κιϑάρᾳ τὸ τεῖ- 

χος τῶν Θηβῶν ἐτείχισαν. 

δ8. 

Αρο]οᾶ. ΠῚ, ὅ, 6, ἃ: Ἡσίοδος δὲ δέκα μὲν υἱοὺς 

Εσαρτη. ΠΧ. 1. Δημοδόκης] ΕἶθΒ6 νἱἀθἔυΣ Δημοδόκη ν6] -ην. 
Θοποίίταβ ἃ ῬοΥΡΏγΥΙΟ, αὖ ΠΟΙΏΘῺῈ 8 βύϑτῃ γϑυθοσαμι δύσι ΧΆ ΠῚ 
δοσοτητηοαετοῦ, Ῥχοξϑθοίαβ υἱἀοίαν, Μαγοίβοα, --- 2, ἐμνή- 
στεῦυον 83,980]. δᾶ Π., μνηδτεύοντο Ξοθο]. Θά. οοὐγῦ. δυο. -- 
ὀνόμηναν 3680]. ΝῚ θά.; ὀνόμηνας ΘΟ. Π, -- 8. διὰ] 
ὙΌ]ΡῸ κατά; 6ΟΥΥ. ΚΟΘΟΒ οομΐϊ, ΘΡ. 1 ρΡ. 12. 
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δέκα δὲ ϑυγατέρας (8ε. φησὶν ᾿ἀμφίονος καὶ Νιόβης 
γενέσϑαι) . Ἀο]18η. αχ, Ηἱδέ, ΧΙ, 86: ἸἘοέκασιν οἵ 
ἀρχαῖοι ὑπὲρ τοῦ ἀριϑμοῦ τῶν τῆς Νιόβης παίδων 
μὴ συνάδειν ἀλλήλοις. Ὅμηρος μὲν ξξ λέγει ἄρρενας 
χαὶ τοσαύτας κόρας, Μάσος δὲ δὶς ἑπτὰ λέγει, Ἡσίο- 

δος ὃὲ ἐννέα καὶ δέκα, εἰ μὴ ἄρα οὐκ εἰσὶν Ἡσιόδου 
τὰ ἔπη, ἀλλ᾽ ὡς πολλὰ καὶ ἄλλα κατέψευσται αὐτοῦ.) 

ὅ9. 

Ξομ6]. Ὑἱοὺ, δ ομι. Π. ΨΡ, 679: Καὶ Ἡσίοδος δέ 
φησιν ἐν Θήβαις αὐτοῦ (8ε.. Οἰδίποδος) ἀποθανόντος 
Δργείαν τὴν ᾿ἀδράστου σὺν ἄλλοις ἐλθεῖν ἐπὶ τὴν 
χηδείαν αὐτοῦ. 

60. 

Εἰλαρίδην Τιτυόν. 
Εἰγια, Μ. [Ρ. 60, 40] -ξΞ Ἠογοάϊδῃη. 11 ρ. 387 1,. ἀθ ἔοσ- 

πιὶΒ Ἐλάρα οἱ ᾿4λέρα. Οοά. Υ͂. ἃρ. ἀ΄αἰ8εῖ.: Ὅτι δὲ τούτου 
κρεῖττον τὸ πρῶτόν ἐστιν πίστις ἐκ τοῦ Ησιόδου μετὰ 
πλεονασμῷ τοῦ ἱ τὸ πατρωνυμικὸν εἰπόντος ..Εἰλαρέδην 
ποτὶ Τιτυόν“. ΟἿ, β6.ο]. δᾶ ΑΡο]]. Ἡμοᾷ. 1, 761. 

61. 

Ὅστε “Διλαίηϑεν προΐει καλλίρροον ὕδωρ. 
β0801. οι. ἃ δᾶ Ηομ. 1. Β, 522: Ὁ δὲ Κηφισὸς πο- 
ταμός ἐστι τῆς Φωκίδος, ἔχων τὰς πηγὰς ἐκ Λιλαίας, 
ὥς φησιν Ἡσίοδος οοὖστε --- ὕδωρ“. οτϑυμα Ἰαυᾶαί 

1) οΘαοταχη ὑθδὐύϊηοηιοστια αἸβοσθρϑαθα 516 Θχρ]λοδηᾶδ 
γἱἀοιασ, αὖ αἰΐογατα (ἔοχύθ Α.61181) δὰ ἔοθϑβ, αἰΐθσυσα δὰ Οδία- 
Ἰοσατα τοξεσδέυσ. ΜδτΟκβοΙ. 

Ετάρστα. ὩΧ. ἸΤοροραῖασ Εἰλαριάδην. ᾿Εδαρίδην, αὐοά 
Ηδηϑπη οἱ., 6 οοἀᾷ, τοροβαϊὺ Οἰδἰβῇ. 

Ετάρτα. {Χ1. Διλαέηϑεν) 81. Επδὲ.; “Διλαέῃσι ὅ680). γα. 
-- προχέει Εϊαδύ. προϊεῖ αοοὐν!. Ρ. 896. 



110 ΟΑΤΑΙΟΟῚ ἘΒΑΘΟΜΕΝΤΑ. 

οἰΐδιλ Επδίαίμ. δὰ 1006. Ρ. 278, 16 βοῃ. 208 Βδβ. ΟΣ. 

β568}011. οι. Β οὐ 1108. δὰ ν. ὅ28. 

62. 

Παρὲκ Πανοπὴῆα διὰ Γλήχωνά τ᾽ ἐρυμνὴν 
καί τε δι᾽ Ἐρχομενοῦ εἴλιγμένος εἶσι δράκων ὥς. 

Θέχαρο ΙΧ ρ. 424 ἄθ Οδρμῖίβο: Καὶ Ἡσίοδος δ᾽ ἐπὶ 
πλέον περὶ τοῦ ποταμοῦ λέγει καὶ τῆς ῥύσεως, ὡς δι᾽ 
ὕλης ῥέοι τῆς Φωκίδος σκολιῶς καὶ δρακοντοειδῶς 
»»παρὲκ --- ὥς. Ὑοτγβύχη αἰύοσυσα οἰἑδηὺ 508011, δὰ Ατϑί.. 
ῬΏδοη. 48. 

θ8. 

Ατσυχα, Ῥιμᾷ. ΟἹ. ΧΙΥ͂, 1: Κηφισὸς δὲ ποταμὸς 
ἐν Ὀρχομενῷ, ἔνϑα καὶ αἱ Χάριτες τιμῶνται" ταύταις 
γὰρ Ἐτέοκλος ὁ Κηφισοῦ τοῦ ποταμοῦ υἱὸς πρῶτος 
ἔϑυσεν, ὥς φησιν Ἡσίοδος. διὰ δὲ τοῦ Ὀρχομενοῦ 
ὁ Κηφισὸς ῥεῖ. ἢ 

θ4. 

ΒΌ80]. οί, οὐ Ιὴρβ. δᾷ οι. Π. Η, 9: Ὁ γὰρ τοῦ 
Μενεσϑίου πατὴρ ᾿Αρηίέϑους Βοιωτὸς ἦν κατοικῶν 
άρνην᾽ ἔστι δὲ αὕτη Βοιωτίας, ὡς καὶ ἩΗσίοδός φησὶν. 

Ετάρτη. ΏΧ]]. 1. 86 βέγδθοηῖβ ᾿10γ18 ορίϊπαϊβ ρᾶσασι σοηβέδὺ 
[ὅς παρα πανοπίδα ΠΟΒΠ]]1, παρὲκ (Ὁ) πανοπὴ διὰ (ν6] πανο- 
πιδιὰ) 811}. παρὲκ ουτα οἀά. τοοουίῦ., Πανοπῆα διὰ Μοϊποκίυτη 
βθοτιίαβ Βοσῖρβὶ. --- 2, καὶ δὲ βίταο, καί τε Οὐτᾶθβ 6 8080]]. 
Αταῦ. --- διερχομένου ((. 6. δι᾽ Ἐρχομενοῦ, ἀθ αὺο οορτδνοσαπί 
1ϑαΐβοι. 81}}) 8080]. νοῦ. δὰ Ασαὺ. (αὉ οαϊίοσθ οο]Ἱ]δί δ) : 1ϊδααο 
δι᾽ ᾿Ερχομενοῦ (οὗ. Αἤγθῃβ ἀθ 418]. 860]. Ῥ. 118) τοροϑαϊ. Ὀρ- 
χομενοῦ δίτδῦ. --- εἰλιγμένος] ἠπειγμένος 8080)1. δὰ Αγχϑῦ. --- 
Οδέδστιπι ΔῸΒ ὙΘΣΒῸΒ ΟΠ) ΒΌΡΘΙΪΟΙΘ ἔγασταθηΐο οοπϊπαρηῦ Ηόστὰ. 

1) πρῶτος ἔϑυσεν. διὰ --- ῥεῖ͵ ὥς φησιν Ἡσίοδος Ἠδττ. 
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θὅ. 

(Βοχοάϊεδι. [1 Ρ. 228 1,.] ἀρ) ϑέθρῃ. ΒγζΖ. ν. Ὀγχη- 
στῦς, ἄλσος .......... κεῖται δὲ ἐν τῇ ̓ Δλιαρτίων χώρᾳ, 
ἱδρυϑὲν δὲ ὑπὸ Ὀγχηστοῦ τοῦ Βοιωτοῦ, ὥς φησιν Ἡσίοδος. 

66. 

βίορῃ. Βγα. νυ. “ίψά: Ἔστι καὶ Αἰγαῖον πεδίον 
συνάπτον τῇ Κίρρᾳ, ὡς Ἡσίοδος. λέγεται παρὰ Αἰγᾶν 
ποταμὸν φερόμενον ἀπὸ τοῦ περὶ τὸ Πύϑιον ὄρους, 
ἀφ’ οὗ καὶ τὸ πεδίον Αἰγαῖον. 

67. 

ΑΡο]]οᾶον. ΤΠ, 1, 1, ὅ: Νιόβης δὲ καὶ Διός, ἡ 
πρώτῃ γυναικὶ Ζεὺς ϑνητῇ ἐμίγη, παῖς Ἄργος ἐγέμετο, 
ὡς δὲ ᾿Ακουσίλαός φησι, καὶ Πελασγός, ἀφ᾽ οὗ κλη- 
ϑῆναι τοὺς τὴν Πελοπόννησον οἰχοῦντας Πελασγούς. 

Ἡσίοδος ὃὲ τὸν Πελασγὸν αὐτόχϑονά φησιν εἶναι. 
Οὐ, 1Π, 8, 1, 1. ϑουνίαβ δὰ γορ. Αδὰ, ΠΠ|| 88 Ῥο]88ρ1) 

ΠΑ Ῥοϊαβροὸ ἔοστϑδο Η]1ο, αὰΣ ἱπὰ Ατοδαᾶϊα σϑηϊΐαβ αἱοϊξαγ, αὐ 

Ηρβιοᾶτιβ ἐγδαϊὶ. 

68. 

γΥἱεῖς ἐξεγένοντο Δυκάονος ἀντιϑέοιο, 

ὅν ποτε τίκτε Πελασγός. 
ϑέγδθ. Υ Ρ. 221: Τῷ δ᾽ ᾿Εφόρῳ τοῦ ἐξ ̓ Αρκαδίας εἶναι 
τὸ φῦλον τοῦτο (βο. τοὺς Πελασγούς) ἦρξεν Ἡσίοδος. 
φησὶ γὰρ .υυἱεῖς -- Πελασγός“". 

69. 

Θίορ. ΒγΖ. υ. Παλλάντιον᾽ πόλις ᾿Αρκαδίας. ἀπὸ 
Πάλλαντος, ἑνὸς τῶν Δυχάονος παίδων, ὡς Ἡσίοδος. 

Ετᾶρτη. ΤΠ ΧΥ͂ΠΠ. 1. Ἰιοεροθαίοσ ἕξ ἐγέν.; οτηθηᾷ, Οὐγδ6Β. 
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10. 

Φέλλον ἐυμμελίην τέκετο κλειτὴ Μελίέβοια. 
Ἡοτοάϊδη. περὶ μον. λέξ. ». 11 (Π ν. 918 1,οπἰ2.) Φέλλος 
τὸ κύριον. ἩΗσίοδος .,Φέλλον --- Μελιβοίᾳ“. 

41. 

Οἱ πρόσϑε φανὴν ἔντοσϑεν ἔκευϑον. 
Τρϊᾶ. ρ. 18 (11 ν. 924 Τ,οπἰζ.) Τὰ διὰ τοῦ ανη ἐκφερόμενα 
ϑηλυχὰ μονογενῆ ὑπὲρ δύο συλλαβὰς πάντα βαρύνε- 
ται, πτισάνη, δρεπάνη, σαργάνη, βρυκάνη, τρυπάνη᾽ 
ἀλλὰ μόνον τὸ μηχανή σημειοῦται ὀξυνόμενον. προσ- 
έἔϑηκα ὑπὲρ δύο συλλαβὰς διὰ τὸ φανή παρ᾽ Ἡσιόδῳ 
ἐν δευτέρῳ (85. καταλόγῳ) εἰρημένον ..οὗ --- ἔκευϑον", 

12. 

Νοῦϑος δὲ ποδῶν ὑπόδουπος ὀρώρει. 
ΤΟΙὰ. Ρ». 42 (Π ὑ". 9417 1,οπὖ2.): νοῦϑος κύριον, καὶ ψόφος, 
ἣν οἷδεν ἩΗσίοδος Ὦ ἐν τρίτῳ (80. καταλόγῳ)" ο“νοῦϑος 
-- ὀρώρει". 

48. 

Σφὶν δ᾽ αὐτοῖς μέγα πῆμα. β 
ΑΡΟ]]ομ. Ὥγβο. ἂθ ῥσόποιῃ. ρ. 885 ἃ Β6κκ.: ὑπὸ γὰρ 
Ἡσιόδου ἐν ἀρχῇ τεϑεῖσα (ἡ σφίν) εὐλόγως ὠρϑοτο- 

Ετάρστα. ΩΧΧ. τέκε τῇ Μελιβοίᾳ οοᾶ., τέκετο κλειτὴ Μελέ- 
βοια Ἠδητηδηη, τέκετ᾽ Αἰγείδῃ Μελίβοια Βεοτρῖκς Απδοῦ. Ρ. 360 
τέκε τηλεκλυτὴ Μελίβοια νοὶ τηλεκλυτῇ Μελιβοίῃ (,,αὖ 1Ό1 παΐυ 
ἐθθθ ἀϊοαύασ ῬΒ611υ8 ἃ Πθβοῖο αὰᾶ ὨΘγοϊηδ.) Οοοίζὶ!. τηλεκλει 

ΘὮΓΒ. 
Ετάρτη. ΠΧΧΙ, ὑπόδουπος ΤιΘὮχΒ: ὕπο δοῦπος γΌ]ρΟ. 
1) δῖ. Τιρῦχθ; οἸΐτα Ἰθχοθαίοσ μνοῦϑος κύριον, ψόφος ἐ 

οὔδει. Ἡσίοδος κτλ. 
Εταρα. ΟΧΧΙΠΠῚ. σφίέν τ᾽ ατατητ. δρ. Οτϑῃι. --- Αροϊ]ομῖα 

Ἰοοῦτα Ἠρεδιοαὶ Ορρ. ὅθ βρϑοίδσο οϑηβοηῦ βιομβϑοίοσ, ὥροδῃ. ἃ 
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γήϑη ἐν τρίτῳ (8ε. καταλόγῳ) οσφὶν δ᾽ -- πῆμα“. 
ἀτάσητη. ἴπ τ. Αμπθοᾶ. Οχοι, 1 ὑ. 388. 

44. 

β0 80]. Τϑῦγ. δᾶ ΑΡ0]}. ΒΒοᾶ. 1, 46: Οὔτε Ὅμηρος 
οὔτε Ἡσίοδος οὔτε Φερεκύδης λέγουσι τὸν Ἴφικλον 
σὺν τοῖς ᾿Αργοναύταις. 

18. 

1018. Π, 181: Πεπηρῶσθϑαι δὲ Φινέα φησὶν Ησίο- 
δος... ἐν τῷ 7} καταλόγων, ἐπειδὴ τὸν μακρὸν 
χρόνον τῆς ὄψεως προέκρινεν. 

10. 

ΞΟ], Ῥᾶγ. δὰ Α}0]]. ΒΒοά, ]. 1. οἱ Ἐυπάοοὶϊδᾶ Ρ». 416, 8: 

Παῖδας δέ φησιν αὐτῷ (8ε. τῷ Φινεῖ) γενέσϑαι Ἡσίο- 
δὸς δύο, Θυνὸν ὃ καὶ Μαριανδυνόν. ΟἿ, βομο]. Τὺ, 
δα 100. 

“1. 

Αρο]]οᾶοτ. 1, 9, 21, 6: ΖΔιωκομένων δὲ τῶν ἀρ- 
πυῶν ἣ μὲν κατὰ Πελοπόννησον εἰς τὸν Τίγρην 
ποταμὸν ἐμπίπτει, ὃς νῦν ἀπ᾽ ἐκείνης “ἄρπυς καλεῖται. 
ταύτην δὲ οἵ μὲν Νικοϑόην οἵ ὃ ᾿“ελλόπουν καλοῦ- 
σιν. ἡ ὃὲ ἑτέρα καλουμένη Θκυπέτη, ὡς δὲ ἔνιοι 
Ὀχυϑόη (Ἡσίοδος δὲ λέγει αὐτὴν Θκυπόδην), αὕτη 
κατὰ τὴν Προποντίδα φεύγουσα μέχρι ᾿Εχινάδων ἦλϑε 
νήσων, α νῦν ἀπ᾽ ἐκείνης Στροφάδες καλοῦνται. 

78. 

Ἔνϑ᾽ οἵ γ᾽ εὐχέσϑην “ἰνηίῳ ὑψιμέδοντι. 

1) 8169 Β68ο)]. ζδυγ.; Θυννὸν 860]. Ραγτ. ο. Ἐπιάοο. 
Ἐτάρτα. ΠΧΧΥΤΠ. οἱ εὔχεσϑον Οοά, Ῥᾶγ. 

Ερίος. ασσ. Ἐσαρυιθηΐδ. 1. 8. 
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Θ680]. Πιδὰγ. δᾷ ΑΡ0]]. Βμοά. Π, 297: Ὅτι δὲ ηὔξαντο 

οὗ περὶ Ζήτην τῷ 4]ὲὶ στραφέντες λέγει καὶ Ἡσίοδος 
ΈΕνϑ᾽ -- ὑψιμέδοντις. [8680]. Ῥαγ.: Ὅτι δὲ ηὔξαντο 
τῷ Διὶ καταλαβεῖν αὐτάς (85. ἨδΥργ 48), λέγει κτλ. 
ἔστι γὰρ “ἷνος ὄρος τῆς Κεφαλληνίας, ὅπου “Αἰνησίου 
Διὸς ἱερόν ἐστιν. 

79. 

Το. Ῥ8Ό]1ο ᾿πῆτα: ᾿“πολλώνιος μὲν οὖν τὴν ἀπο- 
στρέψασαν τοὺς περὶ Ζήτην Ἶριν λέγει, Ἡσίοδος δὲ 

Ερμῆν. 
80. 

ΘΘΒ0]. Τϑυγ. δὰ ΑΡ0]]. Βμοᾷ, Π, 296: Οἱ δὲ Στρο- 
φάδας φασὶν αὐτὰς κεκλῆσθαι, καϑὸ ἐπιστραφέντες 
αὐτόϑι ηὔξαντο τῷ 44ιὲὼὸ καταλαβεῖν τὰς “Αρπυίας. 

κατὰ δὲ Ἡσίοδον καὶ ᾿Αντίμαχον καὶ ᾿Δἀπολλώνιον οὐ 
κτείνονται. 

81. 

Ηδυροογϑίϊοῃ οὐ ϑ'υϊάδθ [Π|,| 2 ρ». 1868 Βοχη}.] τ. 

ὑπὸ γῆν οἰκοῦντες" λέγοι ἂν τοὺς ὑπὸ Σκύλακος ἐν 
τῷ Περίπλῳ λεγομένους Ἰρωγλοδύτας καὶ τοὺς ὑπὸ 
Ἡσιόδου ἐν γ᾽ καταλόγου Κατουδαίους ὀνομαζξομέ- 
νους. 

82. 

βέχαρ. 1 ρ. 48: Ἡσιόδου δ᾽ οὐκ ἄν τις αἰτιάσαιτο 

ἄγνοιαν, «Ημίκυνας λέγοντος καὶ Μακροκεφάλους καὶ 
Πυγμαίους. ὙΠ ν». 299: καὶ γὰρ τοὺς ἔτι νεωτέρους 

Εταρτοτη. ΧΧΧΙ. ΧΧΧΙ δὰ Αὐσοηδαίαγατω οχρθα Ομ 61 
ἃ Ῥοσία δηῃδχγδαίδιῃ γοία ὺ ΜΑΣΟΚΒΟΒΟΙ͂, 
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ἐχείνου πολλὰ ἀγνοεῖν καὶ τερατολογεῖν, «Ησίοδον μὲν 
Ἡμίκυνας λέγοντα καὶ “Μεγαλοκεφάλους καὶ Πυγμαίους. 

Ηδτροοσ. ν. Μακχροχέφαλοι" ἔϑνος ἐστὶν οὕτω καλού- 
μενον, οὗ καὶ Ἡσίοδος μέμνηται ἐν γ΄ γυναικῶν κατα- 
λόγῳ: Παλαίφατος δ᾽ ἐν ξ΄ Τρωικῶν ἐν τῇ Διβύῃ 
φησὶν ὑπεράνω Κόλχων οἰχεῖν τοὺς Μακροκεφάλους.) 
ϑίθρῃ. ΒγζΖ. ν. Ἡμίκυνες. 

88. 

Ξ680). Τιϑὰγ. δὰ Α}0]]. Βμοᾶ. ΙΥΡ̓, 284: ἩΗἩσίοδος δὲ 

δια Φάσιδος αὐτοὺς (8.. τοὺς ᾿ἀργοναύτας) εἰσπεπλευ- 

χέναι λέγει. 

84. 

Ι01α. δὰ ΤΥ, 259: ἩΗσίοδος δὲ καὶ Πίνδαρος ........ 

διὰ τοῦ Ὠκεανοῦ φασιν ἐλθεῖν αὐτοὺς (τοὺς ᾽4ργο- 
ναύτας) εἰς Διβύην καὶ βαστάσαντας τὴν ᾿Δργὼ εἰς 
τὸ ἡμέτερον πέλαγος γενέσϑαι. 

88. 

δέχ. Τρ. 28: Ἐρατοσϑένης δὲ Ἡσίοδον μὲν 
εἰκάξει πεπυσμένον περὶ τῆς Ὀδυσσέως πλάνης ὅτι 

κατὰ Σικελίαν καὶ ᾿Ιταλίαν γεγένηται, πιστεύσαντα 
τῇ δόξῃ μὴ μόνον τῶν ὑφ᾽ Ὁμήρου λεγομένων με- 
μνῆσϑαι, ἀλλὰ καὶ Α4Ἄἴτνης καὶ Ὀρτυγίας -τοῦ πρὸς 
Συρακούσαις νησίου καὶ Τυρρηνῶν. 

1) ,Ηοβιοάστα Μακροκαρήνους Θᾶτα ροηύθιω γόοοδββθ οΟΒΣοἱὐ 
ΜΟΙποκῖυΒ δὰ ἔταριῃ. Μοπδηᾶσὶ ρ. 11. βθοΐθ. Νὰ οἰΐϊδιω 1Ὲ 
ζμθοροηῖει γ. 287. Νβ88. Βαθοπὺ τρικέφαλον ὕὉγζοῸ τρικάρηνον". 
οσἶί!. 

2. Ἑ 
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806. 

Κ5.6801. 1δυχ. δὰ ΑΡ0]]. Ἡμοᾶ. 1ΠΠ|, 811: Ἠκολούϑη- 
ὅεν ᾿Δπολλώνιος τοῖς κατὰ τὸ Τυρσηνικὸν πέλαγος 
ὑποτιϑεμένοις τὴν Ὀδυσσέως πλάνην, ὧν ἀρχηγὺς 
Ἡσίοδος κατῳκηκέναι λέγων “Κίρκην ἐν τῷ προειρη- 
μένῳ πελάγει. 

87. 

Γᾶ. Ῥϑ]1οὸ ἰπΐα: Φησὶ δὲ ᾿Ζ“πολλώνιος Ἡσιόδῳ 
ἑπόμενος ἐπὶ τοῦ ἅρματος τοῦ Ἡλίου εἰς τὴν κατὰ 

Τυρρηνίαν κειμένην νῆσον τὴν Κίρκην ἐλϑεῖν. 

88. 

Νῆσον ἐς ᾿ἀνϑεμόεσσαν, ἵνα σφίσι δῶκε Κρονίων. 
Β6ΒΟ]. Τδαγ. δᾶ Αρ0}}. Βμοά. ΤΥ, 892 καλὴν ᾿ἀνϑεμόεσ-. 
σαν] Ἡκολούϑησεν Ἡσιόδῳ οὕτως ὀνομάξοντι τὴν 
νῆσον τῶν Σειρήνων νῆσον --- Κρονίων“. ὀνόματα 
ὃὲ αὐτῶν Θελξίοπη ἢ Θελξινόη, Μολπή, ᾿Αγλαόφωνος. 

89. 

Ἐπί. δὰ Οα. μ, 169 ν. 1710, 859 Βομι. 472 Βδ5.: 

᾿Ενταῦϑα δέ φασιν οἱ παλαιοί, ὡς ἐντεῦϑεν λαβὼν 
Ἡσίοδος ἐμυϑεύσατο ὑπὸ Σειρήνων καὶ τοὺς ἀνέμους 
ϑέλγεσϑαι. 8680]. δὰ ν. 168 ἐντεῦϑεν Ἡσίοδος καὶ τοὺς᾿ 

ἀνέμους ϑέλγειν αὐτὰς ἔφη. ἘΠῚ Ρδ}1ο ἱπῆγα: τινὲς δὲ 
ὅτι καὶ τοὺς ἀνέμους ἵστασαν γοητεύουσαι τῇ φωνῇ. 

90. 

ΒΌΒΟΙ]. δὰ Ηομι. Οα, α, 86 Ἰθγυγίην] Ἐν τῇ κατ᾽ 
᾿ἀντίμαχον Ὠγυλίην γράφεται" διαφέρουσι δὲ οἱ τόποι. 
τὴν μὲν γὰρ ᾿Θγυγίαν ἐντὸς εἶναι πρὸς ἑσπέραν, τὴν 
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δὲ Ὠγυλίαν κατὰ Κρήτην͵ Ἡσίοδός φησι κεῖσϑαι. 
λέγεται δὲ ὀνοματικῶς ἡ Καλυψοῦς νῆσος. 

91. 

Β50801. δἂ ομῃ. Οὰ. η, 84: Ἡσίοδος δὲ ἀδελφὴν 
Δλκινόου τὴν ᾿4ρήτην ὑπέλαβεν. 

92. 

ϑέορ. ΒγΖ. γ. Ὑπερησία᾽ πόλις τῆς ᾿ἡχαΐας .. 

τὸ ἐϑνικὸν τῆς Ὑπερησίας Ὑπερησιεύς, καὶ ϑηλυκὸν 

Ὑπερησὶς παρ᾽ Ἡσιόδῳ. 

98. 

Τὴν δ᾽ “Ἱμαρυγκείδης Ἱππόστρατος, ὅξος "ρηος. 

Φυκτέος ἀγλαὸς υἱός, Ἐπειῶν ὄρχαμος ἀνδρῶν ........ 

8080]. δὰ Ῥιπᾶ. ΟἹ, Χ (ΧΙ), 46 ρ. 2346 Βοθοῖῃ. Τὴν 
πόλιν δὲ καλεῖσϑαί φασι Φύκτεον ἀπό τινος Φυκτέως. 
οὗ μέμνηται καὶ Ἡσίοδος οὕτω οτὴν --- ἀνδρῶν“. 
Ἀρο]]οᾶον. 1, 8, 4: ᾿λϑαίας δὲ ἀποθανούσης ἔγημεν 
Οἰνεὺς Περίβοιαν τὴν ἹἹππονόου" ταύτην δὲ ὁ μὲν 
γράψας τὴν Θηβαΐδα πολεμηϑείσης ἸΘλένου λέγει λα- 
βεῖν Οἰνέα γέρας, Ἡσίοδος δὲ ἐξ ᾿Ωλένου τῆς ᾿᾽4χαΐας, 
ἐφθαρμένην ὑπὸ ᾿πποστράτου τοῦ ᾿Δμαρυγκέως, ᾿1π- 
πύνουν τὸν πατέρα πέμψαι πρὸς Οἰνέα πόρρω τῆς 
Ἑλλάδος ὄντα, ἐντειλάμενον ἀποκτεῖναι. 

94. 

Ὥικεε δ᾽ ᾿Θλενίην πέτρην ποταμοῖο παρ᾽ ὄχϑας. 
εὐρεῖος Πείροιο. 

Ῥταστα. ΧΟΠῚ. 2. Τιοροραίυς Φυκχτέως, δταθηἀδίατῃ 8Ὸ 
Ηρΐηβ. Βοϑοκῃ. --- ΟὟΘΥΘΟΙ, ὯΘ Βουϊθοπάσχη 81 Φυκτέως τ᾽ 
ἀγλαὸς υἷός, 1ΐα αἱ ἢ παξαν γ6] ἔφϑειραν γ6] 5117}110 γοσδῦυ- 
ἴᾳχα πο] σαύατ. Οοσίι!. 

Εταρστα. ΧΟΙΥ͂. 1. ὄχϑαις δγηθ δὰ 1]. Β, 617. 
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ϑίσαρ. ΥΠΙ ν. 842: Ὁ δὲ Τευϑέας εἰς τὸν ᾿Αχελῶον 
ἐμβάλλει τὸν κατὰ Δύμην ῥέοντα, ὁμώνυμον τῷ κατὰ 
᾿ἀκαρνανίαν, καλούμενον καὶ Πεῖρον. Τοῦ δ᾽ Ἡσιό- 

» ’ 

δου εἰπόντος οοὔκεε --- Πείροιο“,, μεταγράφουσί τινες 
. » Πώροιοϊ) οὐκ εὖ. Ῥοοίαθ σοῦ οοὔκεε --- ποταμοῖο" 

αἴοχί ϑίορῃ. ΒγΖ. νυ. λενος. Ἐχ Βύορμαπο Βδυγιὺ Επβίδί. 
δα, 1], Ρ. 882 βᾳ. ομι. 884 β8ᾳβ. Ηοο ἔτϑρτηθεΐαα δα 

Ῥουθοθδῖα στοἔοσοηυση 6586 οθηβοὺ ΒΌΒΏ ΚΘΗ. 

98. 

Ὠϊοά. Υ, 81: Μετὰ δὲ ταῦτα (86. τὸν κατὰ Ζίευ- 
καλίωνα κατακλυσμὸν) Μακαρεὺς εἰς αὐτὴν (8βα. τὴν 
“έσβον) ἀφικόμενος καὶ τὸ κάλλος τῆς χώρας κατα- 
νοήσας κατῴκησεν αὐτήν. ἦν δ᾽ ὃ Μακαρεὺς υἱὸς μὲν 
Κρινάκου τοῦ Διὸς. ὥς φησιν Ἡσίοδος καὶ ἄλλοι 

τινὲς τῶν ποιητῶν, κατοικῶν δ᾽ ἐν Ὡλένῳ τῆς τότε 
} τ ’ - 32.νλ “ὅν μὲν Ιαδος νῦν δ᾽ ““χαΐας καλουμένης. 

96. 

Ἣ δ᾽ ὑποκυσαμένη τέκεν Αἰακὸν ἱππιοχάρμην᾽ 
αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἤβης πολυηράτου ἵκετο μέτρον, 
μοῦνος ἐὼν ἤσχαλλε" πατὴρ δ᾽ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε, 
ὅσσοι ἔσαν μύρμηκες ἐπηράτου ἔνδοϑι νήσου, 
τοὺς ἄνδρας ποίησε βαϑυξώνους τε γυναῖκας. : 

οὗ δ᾽ ἤτοι πρῶτον ξεῦξαν νέας ἀμφιελίσσας, 
πρῶτοι δ᾽ ἱστία ϑέντο νεὼς πτερὰ ποντοπόροιο. 

1) Πιέροιο Μοίποκθο 1ὰ ρχϑοΐαί. 
Ἐταᾶρτα. ΧΟΥ͂Ι. 6. δ᾽ ἤτοι Ὀϊπᾶ. ΜΑΤΟΚΒΟΙ.; γυϊρο δή τοι 

(δ᾽ ἦτοι ταοτθ 80 ΒΟΘΟΚὨ.). --- πρῶτον] 516 5680). Ῥὶπᾶ. αἰτοαὰθ 
Ἰοοο; πρῶτοι οοἄὰᾶ. Υ]ῦ. 1 Οἷχ. ἃρ. Τχοῦζ. Οοπϊοιϊξας πρῶτοι, 
αὐοα οἸμπῖηο Θχρθοῖθθ: ποαὰθ ἴϑδιμθῃ σϑροῆθσθ δυᾶθο, αὐοὰ 
οἴη 3010]. Νϑια. 1Π, 21 βογσυδὺὶ τδίϊῃβ βοῆδηβ πρῶτον". 
ΒοΘΟΚΙ. δᾶ ὅϑ680]. Ρ. 191. --- τεῦξαν ὅΞ68ο)]. δὰ ΟἹ]. --- 1. ϑέντο) 
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Ἰχοίζ. δὰ Τιγοορῆγ. 176: “Μέγουσιν, ὅτε «Αἰακὸς ἐξ 
Αἰγίνης καὶ Διὸς γεννηθεὶς ἐν τῇ ἀπ᾿ αὐτῆς Αἰγίνῃ 
νήσῳ κατελείφϑη μόνος, ἠτήσατο δὲ τῷ Διί, καὶ ὃς 
τοὺς μύρμηκας ἀνθρώπους ἐποίησε, καϑὰ καὶ Ἡσίοδος 

ἐν τῇ ἡρωικῇ γενεαλογίᾳ φησίν" ,.,ἢ --- ἀμφιελίσσας“ 
(ὉΠ. 1--6). Ἐβᾶθμι γϑσϑιβ αϑοτὲ 8680]. δὰ Ῥίπὰ. Νοσι. 1Π͵| 
21, Ὑουϑύσ βορυπτηστη ἀοθοσαβ 8680]. δα Ριπά, ΟἹ]. ΥΠΠ, 

26, ΓΥ̓́ΘΣθα νεὼς πτερὰ εαοτί β6ο]. Αὐἱβεϊα, Ρ. ὅ4 Π]1πα.]} 

97. 

“Αἰακίδας, πολέμῳ κεχαρηότας ἠύτε δαιτί. 
ῬΟγΡ. Ὗ, 2: “Δειτουργοί γε μὴν περὶ τὰς ταφρείας 
χαὶ χαρακοποιίας καὶ πᾶσαν τὴν τοιαύτην ταλαιπω- 
ρίαν φιλοπονώνατοί τινες οἵους Ἡσίοδος παρεισάγει 

τοὺς ., Δ ἑακέδας --- δαιτί. ἘΣ ῬοΙγΡΐο Βαυδὶξ ϑαϊὰ, τ. 
δαῖτας (1, 1 Ρ. 1189 ΒοτΙη}.). 

᾿ 98. 

Τρὶς μάκαρ Αἰακέδη καὶ τετράκις, ὄλβιε Πηλεῦ, 
ὃς τοῖσδ᾽ ἐν μεγάροις ἱερὸν λέχος εἰσαναβαίνεις. 

Τχοίζ, ῥχο]. δᾷ Τυγοορπγ. Ρ. 360 ΜΆ}}.: ᾿Επυϑαλαμιογράφοι 
δὲ ποιηταί, ὅσοι πρὸς τοὺς νυμφίους ἐν γάμοις ἐγχκώ- 
μια ἔγραφον, οἷος ἦν ὁ ᾿Δγαμήστωρ ὁ Φαρσάλιος καὶ 
ἕτεροι, καὶ Ἡσίοδος αὐτὸς γράψας ἐπιϑαλάμιον Ὁ εἰς 
Πηλέα καὶ Θέτιν" τρὶς --- εἰσδαναβαίνεις“. ΟἿ, ῬΒΑνοΣΐα. 
Τι6χ. Ρ. 612, ἃ. [ρ. 706, 88 Β88.] 

δῖ. Ηοϊπδῖαβ, ϑέσσαν νεὼς πτ. 8080]. ΡΙπᾶ, [ϑέσσαν ἐπὶ πε. 
οοά, αοίξ., ππᾶθ Βοϑοκῃ, πρώτοι" δ᾽ ἱστία ϑέσσαν ἔπι πτερὰ 
ποντοπόροιο | νηὸς .... ΥΟὉ] πρῶτοι δ᾽ ἱστία νηὸς ἐπὶ πτερὰ 
ποντ. 1 ϑέσσαν.... .Ἷ --- Α]16 αὔδθ γνἱν ἀοοίαθ οχοοριίαυῦ, ἴΌΥ6 
᾿ωργοῦαὺ Ηδττα., αα1 ῬΙΟΡΟΒ. πρῶτοι δ᾽ ἱστία ϑέσσαν ἔπι πτερὰ 
ποντοπορούσαις δἶγθ ποντοπορῆσαι. 

1) αἵ. ἐπιθαλαμια. 
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99. 

β6801. Μοὶ. δά Π. Π, 115 ἄθ Ῥοϊοὶ 8114: Ζηνόδοτος 
ὃὲ Κλεοδώρην φησίν, Ἡσιόδου καὶ τῶν ἄλλων Πολυ- 
δώρην αὐτὴν καλούντων. 

100. 

Ἐπδβίαίμ. «δὰ 1]. ρ. 112, 4δ ξα.ᾳ. 85 Βα5. Ἰστέον 

ὃΣ ὅτι τὸν Πάτροκλον ἡ παλαιὰ ἱστορία καὶ συγγενῆ 
τῷ ᾿Αχιλλεῖ παραδίδωσι, λέγουσα ὅτι Ἡσίοδος φησι 
Μενοίτιον τὸν Πατρόκλου πατέρα, Πηλέως εἷναι ἀδελ- 

φόν, ὡς εἶναι αὐτανεψίους οὕτως ἀμφοτέρους ἀλλή- 
λοις. Ἑπάοο. Ρ. 8381, 19 5αᾳ. 

101. 

ΒΟ]. οι. 4 δὰ Ηοῃ. 1]. Ζ, 83ὅ: ᾿Δχιλλεὺς ὑπὸ 
τὸν Τρωικὸν πόλεμον πορϑῶν τὰς περιοίκους τῆς 
Ἰλίου πόλεις ἀφίκετο εἰς τὴν πάλαι μὲν Μονηνίαν, 
νῦν δὲ Πήδασον καλουμένην, καὶ αὐτὴν σὺν ταῖς 
ἄλλαις ἑλεῖν. ἀπογνόντος δὲ αὐτοῦ τὴν εἰς τὸ τέλος 
πολιορκίαν διὰ τὴν ὀχυρότητα τοῦ τόπου καὶ μέλλον- 
τος ἀναχωρεῖν, φασὶν εἴσω τῶν τειχῶν οὖσάν τινὰ 
παρϑένον ἐρασθῆναι τοῦ ᾿Ζχιλλέως καὶ λαβοῦσαν 
μῆλον εἰς τοῦτο ἐπιγράψαι καὶ ῥῖψαι εἰς μέσον τῶν 

᾿Αχαιῶν: ἦν δὲ ἐν αὐτῷ γεγραμμένον. μὴ σπεῦδ᾽, 
᾿Δχιλλεῦ, πρὶν Μονηνίαν ἑλεῖν" 1] ὕδωρ γὰρ οὐκ ἔνεστι" 
διψῶσιν κακῶς“. τὸν δὲ ᾿Αχιλλέα ἐπιμείναντα οὕτω 
λαβεῖν τὴν πόλιν τῇ τοῦ ὕδατας σπάνει. ἡ ἱστορία 
παρὰ Ζημητρίῳ καὶ Ἡσιόδῳ. ΟΕ, Ὑγοιοίκου. Ογοὶ. ορ. 
Ι ». 282. ποὺ. 488. 
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102. 

Ἤτοι ὃ μὲν Σῆρον καὶ ᾿Δ4λάξυγον, υἱέας ἐσϑλούς. 
5080]. δὰ Ῥιπᾶ, ΟἹ]. Χ (ΧΙ), 88 ν. 2638 Βοροκῃ. ᾿Ζ4λερ- 
ρύϑιος Μαντινεὺς ὁμώνυμος τῷ ᾿Αϑηναίῳ, ὃς ἦν 
Ποσειδῶνος καὶ Βαϑυκλείας" ἔνιοι δὲ γράφουσι Σῆρος 

«Ἁλιρροϑίου, οὗ μέμνηται καὶ Ἡσίοδος" .,ἤτοι -- 
ἐσθϑλούς. ἦν δὲ ὁ Σῆρος τοῦ ᾿Δλιρροϑέου τοῦ Περι- 

ἥρους καὶ ᾿Αλκυόνης. 

108. 

Ῥαῦβδῃ. Π, 26, 7 (6): Ὁ δὲ τρέτος τῶν λόγων 

ἥκιστα, ἐμοὶ δοκεῖν, ἀληϑής ἐστιν, ᾿᾽Δρσινόης ποιήσας 
εἶναι τῆς Δευκίππου παῖδα ᾿4σκληπιόν. ᾿Απολλοφάνει 
γὰρ τῷ ᾿Αρκάδι ἐς Δελφοὺς ἐλϑόντι καὶ ἐρομένῳ τὸν 
ϑεὸν εἰ γένοιτο ἐξ ᾿Δρσινόης ᾿Ασκληπιὸς καὶ Μεσση- 
νίοις πολίτης εἴη, ἔχρησεν ἡ Πυϑία" οοὦ μέγα χάρμα 

βροτοῖς βλαστὼν ᾿Μσκληπιὲ πᾶσιν, ] ὃν Φλεγυηὶς ἔτι- 
χτεν ἐμοὶ φιλότητι μιγεῖσα | ἱμερόεσσα Κορωνὶς ἐνὶ 
χραναῇ ᾿Επιδαύρῳ“. οὗτος ὁ χρησμὸς δηλοῖ μάλιστα 
οὐκ ὄντα᾿ 4σκληπιὸν ᾿Δρσινόης, ἀλλὰ Ἡσίοδον ἢ τῶν τινὰ 
ἐμπεποιηκότων ἐς τὰ Ἡσιόδου τὰ ἔπη συνϑέντα ἐς τὴν 
Μεσσηνίων χάριν. ΟἿ β680]. δὰ Ῥιπᾶ, Ῥγίμ. 11, 14: Οἵ 
μὲν ᾿ἀρσινόης, οἱ δὲ Κορωνέδος φασὶν αὐτὸν (8.. τὸν 
᾿Ασκληπιὸν) εἶναι. ᾿Ασχκληπιάδης δέ φησι τὴν ᾿Αρσινόην 
Λευκίππου εἶναι τοῦ Περιήρους, ἧς καὶ ᾿ἀπόλλωνος 

᾿Ασκληπιὸς καὶ ϑυγάτηρ ᾿Εριῶπις.) ,.,ἣ δ᾽ ἔτεκ᾽ ἐν 
μεγάροις ᾿Ασκληπιὸν ὄὕρχαμον ἀνδρῶν, 1 Φοίβῳ ὑποδμη- 

Ῥτάστα. ΟἿ]. ᾿ἡλάξογον 'οοἀὰ.: οοττ. ΗΘΥΏΘ. 
1) Εἰχοιᾶϊὸ πουαθη Ῥορθΐδο , αὖ: Βδθρὶὰβ 80. 8680]. ῬΡιηα,. οὗ, 

λα Νοι, 11, 16. ΠῚ, 3838. 
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ϑεῖσα ἐυπλόκαμόν ἢ) τ᾽ ᾿Εριῶπιν“. καὶ ᾿ΑΔρσινόης (Ιορ. 
Ἡσίοδος )) ὁμοίως" 

᾿Δρσινόη δὲ μιγεῖσα Διὸς καὶ Λητοῦς υἱῷ 
τίκτ᾽ ᾿ἀσκληπιὸν υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε. 

104. 

β60]. δὰ Ῥίπᾶ. Ῥγίμ. 1Υ, 181: Ὁ δὲ Ἡσίοδος 
Ναΐδα φησὶ τὸν Χείρωνα γῆμαι. 

108. 

Πατὴρ δ᾽ ἀνδρῶν τὲ ϑεῶν τε 
χώσατ᾽, ἀπ᾿ Οὐλύμπου δὲ βαλὼν ψολόεντι κεραυνῶ 
ἔκτανε Μητοΐδην, ὁλοὸν σὺν ϑυμὸν ὀρίνων. 
Αἰἴμοπαρ. μοραὺ. ρσὸ ΟἸ στ ϑί. οαρ. ΧΧΥ, 7 Ρ". 195 1πάπου: 

περὶ δὲ ᾿ἀσκληπιοῦ Ἡσίοδος μὲν “πατὴρ --- ὀρίνων“. 

106. 

Β080]. 8)ᾷὰ Ηρβ. ΤΆθορ. 142 οὗ δ᾽ ἤτοι τὰ μὲν ἄλλα 
ϑεοῖς ἐναλίγκιοι ἦσαν] Κράτης ἀντὶ τούτου ἄλλον 
στίχον παρατίϑεται" ,,οὗ δ᾽ ἐξ ἀϑανάτων ϑνητοὶ τρά- 
φεν αὐδήεντες“. πῶς γὰρ τοὺς αὐτοὺς (8. τοὺς Κύ- 

κλωπας) ϑεοῖς ἐναλιγκίους λέγει καὶ ἐν τῷ τῶν Δευ- 

κιππίδων καταλόγῳ ὑπὸ ᾿ἀπόλλωνος ἀναιρεῖσϑαι ποιεῖ; 

101. 

Ββ680]. δὰ Ἐπγν. Α1ὸ. 1: ἡ διὰ στόματος καὶ δημώ- 
δης ἱστορία περὶ τῆς ̓ 4πόλλωνος ϑητείας παρ᾽ ᾿Αδμήτῳ 

1) ὑποδμηϑεῖσ᾽ ἠῦπλ. ὟΑοσίξ!. ορῦβοο. δοδάθιῃηπι. Ὁ. 196. 
2) ἴῃ Ἀρσινόης Ὠοηθη ρμοθίϑθ ποβὲσὶ Ἰαύθσθ ῥγοῦϑ Ὁ 18 οϑί 
σοπϊθούατα ΜΑΓΟΚΒΟΒΘΙ͂ΘΙΣ, ΟἿ Οοσϑίιὶ.. 1. 1. 

Ετϑρτα. ΟΥ̓́. 8. ὁλοὸν ΚΟΘΟΙΙΥ δὰ Θαΐηξ. ϑιωγγη. Π], 680; 
φίλον γαϊσο. “Μητοΐδῃ (ΔΡΟ]]1η1) δὲ φίλον --- ὄρενεν [516Γ Οὐδοβῦ. 
Ηδθβ. Βρθ6. Ρ. 11. --- Πητοΐδαο φίλον κτλ. ΚΊ686] ἀ6 Ἡγτιηο ἴῃ 
ΑΡΟ]]. Ηομι. ἢ. 1260. 
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αὕτη ἐστίν, ἥ κέχρηται νῦν Εὐριπέδης. οὕτω δέ φησι 
χαὶ Ἡσίοδος. 

108. 

5080]. οι. Α δὰ Ηοῃι. Π. 2, 198: Μαχάων ὃὲ 

οὗτος υἱὸς ᾿Ασκληπιοῦ καὶ ᾿Δἀρσινόης ἢ Κορωνίδος" 
ὌΝ κατὰ δὲ Ἡσίοδον Ξάνϑης). 

109. 

Τιμάνδρην Ἔχεμος ϑαλερὴν ποιήσατ᾽ ἄκοιτιν. 
800]. Ῥίπᾶ, ΟἹ. Χ (Χ1), 179 Ρ. 362 Βοροῖῃ.: ὑπὸ δὲ 
τούτου τοῦ ᾿Εχέμου τὸν Ὕλλον. φασὶ τελευτῆσαι κατ- 
ὄντα εἰς ΠΙελοπόννησον᾽ ἐγάμησε δὲ τὴν Τιμάνδραν. 
Ἡσίοδος" ..Τιμάνδρην (φησὶν) --- ἄκοιτιν, ΟΕ, Ῥαυβ. 
ὙΠ], ὅ, 1 οὐ ὅοσνυ. δὰ ὕοσγ. Αϑῃ. ΥΠ|, 180: Οὐδουϊῦ 8816, 

ὑπθ γα άοὺ Αἰτ]ᾶϊθ σθθθσο ἔπους οοπϊαποῖαβΒ. ΕΠ απ8ῃη1- 

8 ΗοΒΙοαΒ αϊοδί, αὐϑ] ον οοπὶπποῖπβ 81ὺ ΕἸγϑαη θυ, ἰϑιηθα 

ψυϊάατι αἰυπίὶ ΤᾺ ΘΒ. 3) 81168 Τιοᾶδηι οὐ Ηγροσταποβίσαμ ὃ) 
1886, ωθάδο οὐ “Τ γμάδγοὶ 811848 ΟἸγίθιηποβίσαμ, ΘΙ θπϑτα 

εἰ Τἰπδηάγατη ) ζαΐθθθ, αὐᾶπὶ ἀσχίς ἀχόζοτα ΕΒ ϑτηι8ὅ) 
Αγοᾶβ, οὔ Β]1ὺ8 Εν Παου. 

110. 

8601. δ Ριμᾶ. Νριῃ. Χ, 1580 ἀο Οδδβίογο οὐ Ῥο]]υθο: 

ὁ μὲν Ἡσίοδος ἀμφοτέρους Διὸς εἶναι γενεαλογεῖ. 

111, 

Ξ0801. δὰ Ριπά, 1. 1. Ῥ8.110 ἰμηΐχα: ὃ μέντοι Ἡσίοδος 

1ὴ Ξανϑινόης 8680)]]. ταῖπη, [8080]. Ῥασ. ἂρ. Οτϑμι. Απϑοά. 
Ῥαγ, ΠΤ Ρ. 282.}] 2) 51. Μδυοκβοῖ. οχσ Αρο]Ἱοά. ΠῚ, 10, ὅ, 2: 
ΤὨγοβίαθ ϑδθσν. 8) Οὗ. ἈροϊἹοάοσ. 1, 7, 10, 1. 4) Τγιχρδπᾶγδσω 
ϑοῖν. δ) ΟΟμθιηῦβ ὅθεν. οοσζ. ΜΆΤΟΚΒΟΒ. 
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οὔτε Δήδας οὔτε Νεμέσεως δίδωσι τὴν Ἑλένην, ἀλλὰ 
ϑυγατέρα ᾿θκεανοῦ καὶ Τηϑύος ᾿). 

112. 

Τῇσιν δὲ φιλομμειδὴς ᾿Δφροδίτη 
ἠγάσϑη προσιδοῦσα, κακὴν δέ σφ᾽ ἔμβαλε φήμην. 
Τιμαάνδρη μὲν ἔπειτ᾽ Ἔχεμον προλιποῦσ' ἐβεβήκει, 
ἴχετο δ᾽ ἐς Φυλῆα, φίλον μακάρεσσι ϑεοῖσιν. 
ὡς δὲ Κλυταιμνήστρη προλιποῦσ᾽ ᾿“γαμέμνονα δῖον ὃ 
“ἰγέσϑῳ παρέλεκτο καὶ εἴλετο χείρον᾽ ἀκοίτην᾽ 
ὡς δ᾽ “Ἑλένη ἤσχυνε λέχος ξανϑοῦ Μενελάου. 

5080]. δᾶ Ευτ. Οτοβί. 249: Στησίχορός φησιν ὡς ϑύων 
τοῖς ϑεοῖς Τυνδάρεως ᾿Αφροδίτης ἐπελάϑετο, δι᾽ ὃ 

ὀργισϑεῖσα ἡ ϑεὸς διγάμους τε καὶ τριγάμους καὶ 
λειψάνδρους αὐτοῦ τὰς ϑυγατέρας ἐποίησεν. ........ 
καὶ Ἡσίοδος δὲ «τῇσιν --- Μενελάου“. ---- Ῥοοίαθ γουρᾶ 
Φυλῆα -- ϑεοῖσι (. 4) αϑοτί Ευδίαί. ν. 125, 28 

1) Τηϑύοο] Διός οἃ. Εοχα.; 8υγ. Ὠχεανέδος καὶ Διός 
βεση μὰ ἃ οἸ]οά. ΠΠ, 10, 7. ([ ν. 38.) 

στὰ, ὅΧΠ Βίβα: Μ-- Νατο., Α Ξεῦαί,, Β τὰ Ῥαι., 1-Ξ 
τῳ ῬΠΒοΟΡΕ τ ̓Ασβθηῖο οαταία, --- 3. δέ σφ᾽ ἔμβαλε] δὶς Ε. το- 
Ἰϊαπόγττι οοσταρύθ}88 Υ. ἊΝ Πιπά. --- 8 8αα. »Ε οϑῦ φήμην ἴῃ Ι 
Ῥοτρὶθυν καὶ Ὅμηρος ὡς ὃ 
ἰὍμήρος μβδυὰ ἀαῦ]6 80 Αὐβθηΐο ϑβὲ ἱπβοσύσσα ᾿δοῦπαχα ΟΟα 018 
81 αὐοαπαυθ Θχρ]θαΐθ. ἴπ 8 γροϑὺ φήμην: --- πογῦχτα ἱποῖριύ 
Βοδβ ο οι, ουΐὰΒ σθῦρδ Ῥυαδ ΟὈ]ὐοταία, τϑιάπα ἱπὰθ ἃ προλι- 
ποῦσ᾽ ἐβεβήκει ὃ. ΤηΒ 8} τϑοθη ίοσθ βαηὺ ἱπδίδαταΐα. Οταηΐδ ἴῃ- 
ἴοστα ἴῃ ΑΜ, οὐβὶ ραγέστα οοσχαρίδ". Ὠι1πα. Υ͂. 8---7 ἨἩδβιοῦο 
τοαα!αϊῦ Οοθού, αυἱ οοα. Ματγο, (471 10]. 487) ἱπδροχὶῤ “δἰθβαυθ 
Ἰϑοίδομθα οὕτα Θ66110 Θοτατα που]. --- 8. τίσ ἀνδρὶ «μένει εἴτ᾽ 
ἔχετον ΜΙ͵ πεισάνδρη μὲν ἔπειτ᾽ ἔχετον 4: 4. ἵκετο δ᾽ εἰ σφιαία 
φίλον κεῖ. Μ. Ἠαΐυβ Ἰοοὶ οοΥαρἐϊββί σοὶ Θδιηθηαίίο ἀδὈοίαγ 
(Ἴ66111 δουταῖηῖ; οἵ. ἀοοῦ]. ῥσδοίαῦ, δὰ Ηθβ. Ρ. 1.Χ (θᾶ. 8}0.. -- 
Φυλῆα γοπίθα ἴῃ Β τϑροτΐσσα ϑεὺ (φλῆα 4). --- ὅ. ὡς δὲ κλυται- 
μνήστρα λιποῦσ᾽ ᾿ἸΌτὶ; ΟΘΟΥΤ. ΟοὈθύ. --- 6. χεέρον᾽ ἀποίτην] 510, 
ΒΙ; χεέρονα κοίτην ΑΜ. --- 1. ὡς δ᾽] ὡς δ΄ 481. ὥδ᾽ 

κλυταιμνήστρα λιποῦσ᾽ οἷο. δὲ καὶ 
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ἔοι, 94 Β88., Φὥυληα φίλον μακάρεσσι ν. 126, 10 58ᾳ. 
Ἰλοπι. 95 Β48., Φυλῆα φίλον ν». 197, 46 Βοπι. 714 Β48.ἷ) 

οἵ, ϑαμᾶ. Ρ». 805, 17 Βοπι. 281 Βα8. Φυλεὺς γάρ, φασι; 
μοιχεύσας Τιμάνδραν ἀδελφὴν Ἑλένης καὶ Κλυταιμνή- 
ότρας ἀπήγαγεν εἰς τὸ Δουλίχιον. 

118. 

Κ6080], Ίοῦ. δὰ Ηοπι. Π. Τί 2340 “υχομήδεα] Κρὴς 
ὃ Δυκομήδης, ὥς φησιν Ἡσίοδος καταλέγων τοὺς 
μνηστῆρας Ἑλένης. 

114. 

Ῥαῦβ. 1Π, 234, 10 (7): καὶ ὅτε μὲν τῶν “Ἑλένης 
μνηστήρων ᾿Αχιλλεὺς οὐκ ἔστιν ἐν καταλόγῳ γυναι- 
χῶν, μηδὲν τοῦτο ἔστω τεχμήριον οὐχ αἰτῆσαι ᾿Ελέ- 
νην αὐτόν. 

118. 

Ξ680]. ὕεοα. Α δὰ Π, Τ', 116 ἄλοχον Σϑενέλου] 
Δίδυμος παρατίϑεται Φερεκύδην μὲν λέγοντα αὐτὴν 
τὴν Πέλοπος ᾿Αἀμφιβίαν. Ἡσίοδος δὲ ᾿Αντιβίαν τὴν 
᾿Δμφιδάμαντος ἀποφαίνεται. ϑοὰ 8080]. ΥἹοῖ. δὰ 100.: 
Οἱ μὲν ᾿Δμφιβίαν τὴν Πέλοπος, οἱ δὲ ᾿Αντιβίαν τὴν 
᾿ἀμφιδάμαντοςς.ς. Ἡσίοδος δὲ Νικίππην φησὶ τὴν 
Πέλοπος. 

110. 

Τχοίζ. Εχορ. ἱπ Π. ρ. 68 58α.: Ὁ ᾿Δγαμέμνων, 
ὁμοίως δὲ καὶ Μενέλαος, καϑ᾿ Ἡσίοδον καὶ Αἰσχύλον 

Πλεισϑένους υἱοῦ ᾿“τρέως παῖδες νομίξονται" κατὰ δὲ 

1) Φυλέα Ἐϊπδί. 2) »ΑΙοταΐτσυμα βομο]λοη δἰϊαυϊὰ νὴ 8] 
ὁοηὐζαχῖι  ΜΆΓΣΟΚΒΟΙ. 8) Οὗ, Μαΐίσβδηρ. Αποοᾶ, ασ. ὑ. 879. 
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τὸν ποιητὴν καὶ πάντας ἁπλῶς, ᾿Ατρέως αὐτοῦ ........ 
᾿Ατρέως δὲ καὶ ᾽Δερόπης, κατὰ μὲν τὸν ποιητὴν καὶ 
πάντας ἁπλῶς. ᾿Δγαμέμνων, Μενέλαος, καὶ ᾿Δναξιβία, 
ἡ μήτηρ Πυλάδου" κατὰ δὲ Ἡσίοδον καὶ Αἰσχύλον 
καὶ ἄλλους τινὰς ᾿Δτρέως καὶ ᾿Δερόπης Πλεισϑένης" 
Πλεισϑένους δὲ καὶ Κλεόλλας τῆς Δέαντος ᾿4γαμέμνων, 
Μενέλαος, καὶ ᾿Δναξιβία᾽ νέου δὲ τοῦ Πλεισϑένους 
τελευτήσαντος, ὑπὸ τοῦ πάππου αὑτῶν ἀνατραφέντες. 
᾿Δτρέως, ᾿Δτρεῖδαι πολλοῖς ἐνομίξζοντο. ΟΥ̓, 8568011. ει. 
οὐ χαΐπιῃ. 84 οχῃ. 1, 4, 7. ΜΒ, 249. Ἐυρίαίι. δὰ ἢ. ρ.. 

21, 18 οι. 16 Βαβ. Επαοο. Ρ. 28, 18. ΞοΒο]. δα Ἰζοίζ. 

Α]]οΩ. πὰ ται. Αποοᾶ. χου. ΠῚ ὑ. 878. 

111. 
Ἢ τέκεϑ᾽ Ἑ ρμιόνην δουρικλειτῷ Μενελάφ᾽ 
ὁπλότατον δ᾽ ἔτεκεν Νικόστρατον, ὕξον "Ἄρηος. 

ΒΞ680). Τιϑὰγ. δ ϑόορᾷῃ. ΕἸ. ὅ89: ὅμως οὐ) συμφωνεῖ 
αὐτῷ (85. τῷ Σοφοκλεῖ) Ἡσίοδος" ..ἣ --- [Ἄρηος“. 

118. 

Ῥαυβ. 1, 48, 1: “έγουσι δὲ (86. οἵ “Μεγαρεῖς) 
εἶναι καὶ ἸΙφιγενείας ἡρῷον" ἀποϑανεῖν γὰρ καὶ ταύ- 
τὴν ἐν Μεγάροις. ἐγὼ δὲ ἤκουσα μὲν καὶ ἄλλον ἐς 
᾿Ιφιγένειαν λόγον ὑπὸ ᾿ἀρκάδων λεγόμενον, οἶδα δὲ 
᾿ἩΗσίοδον ποιήσαντα ἐν καταλόγῳ γυναικῶν Ἰφιγένειαν 
οὐκ ἀποϑανεῖν, γνώμῃ δὲ ᾿Αρτέμιδος Ἑκάτην εἶναι. 

119. 

Εϊαδίαίμ. δὰ οι. Π. ρ. 18, 48 β8ᾳ. 11 Βδ8. (εἴ. 

Ετᾶρτα. ΟΧΥΤΙ. δουρικλειτῷ 510 ΜΑΥΟΚΒΟΙ.; δουρεκλυτῷ ο0Ὰ. 
1) οὐ ὀδογταρύυτα; οἵα. Βτάμοῖ. Οοοὐ],, οὕτω ΕἸτΩΒ]6Υ. 
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Ῥμδγοσίπ, ἘοΙος. Ρ. 861, 97)) Ἦν δέ, φασι, Βούτης 
υἱὸς Ποσειδῶνος, ὡς Ἡσίοδος ἐν καταλόγῳ. 

120. 

Αθ]8. Ἧασ. Ηἰβί. ΧΙ, 20: λέγει Ἡσίοδος, τὴν 
ἀηδόνα μόνην ὀρνίϑων ἀμοιρεῖν ἢ ὕπνου καὶ διὰ τέ- 
λους ἀγρυπνεῖν. τὴν δὲ χελιδόνα οὐκ ἐς τὸ παντελὲς 
ἀγρυπνεῖν καὶ ταύτην, ἀποβεβληκέναι δὲ τοῦ ὕπνου 
τὸ ἥμισυς τιμωρίαν δὲ ἄρα ταύτην ἐκτίνουσι διὰ τὸ 
πάϑος τὸ ἐν Θράκῃ κατατολμηϑὲν) τὸ ἐς τὸ δεῖπνον 
ἐχεῖνο τὸ ἄϑεσμον. Ὧδ Ῥτοσμθ οὐ Ῥ ]οσλθὶα αἱούθ ἔυΐ880 
6, ΜΑΤΟΚΒΟΒΘΗ͂Θ], 

121. 

Ῥαυβ. Π, 6, ὅ (8): Σικυῶνα δὲ οὐ Μαραϑῶνος 
τοῦ Ἑπωπέως, Μητίονος δὲ εἶναι τοῦ ᾿Ερεχϑέως φασίν 
(διογοι!). ὁμολογεῖ δέ σφισι καὶ "άσιος, ἐπεὶ Ἡσίο- 
δὸς γε καὶ Ἴβυκος, ὃ μὲν ἐποίησεν ὡς ᾿Ερεχϑέως εἴη 
Σικυών, Ἴβυκος δὲ κτλ. 

122. 

Ρααβ. 1, 8, 1: ταύτης ἔπεστι τῷ κεράμῳ τῆς στοᾶς 
ἀγάλματα ὀπτῆς γῆς, ἀφιεὶς Θησεὺς ἐς ϑάλασσαν 
Σχείρωνα καὶ φέρουσα Ἡμέρα Κέφαλον, ὃν κάλλιστον 
γενόμενόν φασιν ὑπὸ Ἡμέρας ἐρασϑείσης ἁρπασθῆναι, 
χαί οἵ παῖδα γενέσϑαι Φαέϑοντα ... .ὅ) καὶ φύλακα 
ἐποίησε τοῦ ναοῦ. ταῦτα ἄλλοι τε καὶ Ησίοδος εἴρηκεν 
ἐν ἔπεσι τοῖς ἐς τὰς γυναῖκας. 

1) Ῥμδνουϊεΐ ἘΙοσΙΝ τὐὶ ποι ΠΙοαϊ. 2) 516 Ὠυΐοστβ; ἀμεν- 
ἰεῖν γιϊχο. 3) 51. Βοτομβοῖ; δὲ ἀπολωλέναι σαϊχο. 4) 1,Θρθθᾶ- 
ἰπ διατολμηθέν; οοὐγΥ. ΟοΥ. ΗΠδτοθ. δ) Ιϑοῦθδα ΒΙσΏΔ ΡοΒ. 
δομαραχί. 



128 ΟΑΤΑΙΟΘΙ ΕΒΑΘΜΕΝΤΑ. 

128. 

Μίνως, ὃς βασιλεύτατος ἦν ϑνητῶν βασιλήων, 
καὶ πλείστων ἤνασσε περιχτιόνων ἀνθρώπων 
Ζηνὸς ἔχων σκῆπτρον" τῷ καὶ πολέων βασίλευε. 

Ῥβϑιδο-Ῥ]αί, Μη. ρ. 820 Ο: εἴρηκε ὃὲ καὶ Ἡσίοδος 

ἀδελφὰ τούτων εἰς τὸν Μίνων. μνησϑεὶς γὰρ αὐτοῦ 
τοῦ ὀνόματος φησὶν ,οὃς --- βασίλευε. (Ε Ριαΐ. 
Τ}.65. 16. 

124. 

Εὐρυγύης δ᾽ ἔτι κοῦρος ᾿ϑηνάων ἱεράων. 
Ἡδδγοι. νυν. ἐπ’ Εὐρυγύῃ ἀγών. Μελησαγόρας τὸν 
᾿ἀνδρόγεων Εὐρυγύην εἰρῆσϑαί φησι τὸν Μίνωος, 
ἐφ’ ᾧ τὸν ἀγῶνα τίϑεσθϑαι ἐπιτάφιον ᾿4ϑήνησιν ἐν 
τῷ Κεραμεικῷ. καὶ Ἡσίοδος .,Εὐρυγύης --- ἱεράων“. 

128. ᾿ 

Δεινὸς γάρ μιν ἔτειρεν ἔρος Πανοπηίδος “4ἴγλης. 
ῬΙαΐ, ΤῊ ΘΒ. 20: πολλοὶ δὲ λόγοι καὶ περὶ τούτων ἔτι 
λέγονται καὶ περὶ τῆς ᾿Αριάδνης ....... ἀπολειφϑῆ- 
ναι δὲ τοῦ Θησέως ἐρῶντος ἑτέρας" "δεινὸς --- 4ἴγλης". 
τοῦτο γὰρ τὸ ἔπος ἐκ τῶν Ἡσιόδου Πεισίστρατον ἐξ- 
ελεῖν φησιν Ἡρέας ὁ Μεγαρεύς. ΟἿ. Αἰμοη. ΧΙΠ ". 
δ51 Α: Ἡσίοδος δέ φησι καὶ Ἵππην καὶ Αἴγλην (δε. 
τὸν Θησέα νομίμως γῆμαι), δι’ ἣν καὶ τοὺς πρὸς 
᾿Δριάδνην ὅρκους παρέβη, ὥς φησι Κέρκωψ. 

Εταριὰ. ΟΧΧΙΠ, Ῥυϊχαυσα Ἰπάϊοανυ. Βαϊίθσ οὖ ὙΥ ΜΟΊ ΚοΪπι. 
1π οα, Τυσο. 1. ως -- ἦν ΒΟΙΡΕΙ ῬΥῸ ὃς βασιλ. γένετο 
(οεἕ. Ῥβοαᾶο - Ρ]αὐ.: μνησθεὶς γὰρ αὐτοῦ τοῦ ὀνόματος); ὃς 
βασιῖ. ἔσκε καταϑνητῶν Βομποίάον. --- 8. πόλδων αοοὐξ!,, πι8]6. 

Εταρτα. ΟΧΧΙΥ. ᾿Ζϑηνάων Ηρτμι. ῥτὸ ᾿4ϑηναίων. 
Εγαρτα. ΟΧΧΥ͂, ἔρως τυϊρο; οοτγ. Βδυχηθίβίος δὰ Ηοπι. 

Ἡγτη. ἴῃ Μογοῦχ. 449 ν᾿. 288. ᾿ 
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126. 

Ηδγροογ. ν. Μελίτη: δῆμός ἐστι τῆς Κεκροπίδος" 
χεκλῆσϑαι δέ φησι τὸν δῆμον Φιλόχορος ἐν γ΄ ἀπὸ 
Μελίτης ϑυγατρὸς κατὰ μὲν Ἡσίοδον Μύρμηκος, κατὰ 
δὲ Μουσαῖον Δίου τοῦ ᾿“πόλλωνος. Ἐδᾶθπι ἔθγο π87- 

ταῦ δια, [Π, 1 ». 769 Βοσῃλ.)]; οὗ μοί. ν. 

121. 

δίχα. ΙΧ Ρ. 898 58ᾳ.: Κυχρείδης ὕφις, ὅν φησιν 
Ἡσίοδος τραφέντα ὑπὸ Κυχρέως ἐξελαϑῆναι ὑπὸ Εὐ- 
ρυλόχου λυμαινόμενον τὴν νῆσον, ὑποδέξασθαι δὲ 
αὐτὸν τὴν Δήμητρα εἰς ᾿Ἐλευσῖνα καὶ γενέσθαι ταύ- 
τῆς ἀμφίπολον. ὠνομάσϑη δὲ καὶ Πιτυοῦσσα ἀπὸ 
τοῦ φυτοῦ. ΟἿ, Βίορι. ΒγΖ. ν. Κυχρεῖος πάγος. 

128. 

Ατυμα. βοαΐ, Ρ. 108 θα, αοοί!]. (6. 41|.): ᾿“πολλώ- 
γιος δὲ ὁ 'Ρόδιος ἐν τῷ γ΄ φησὶν αὐτοῦ εἶναι, ἔκ τε 
τοῦ χαρακτῆρος καὶ ἐκ τοῦ τὸν Ἰόλαον ἐν τῷ κατα- 
λόγῳ εὑρίσκειν ἡνιοχοῦντα τῷ ᾿Ηρακλεῖ. 

129. 

Ββ0μ0]. δὰ Ριπᾶ. ΟἹ. ΥἹΙ, 42 ᾿ἡἀστυδαμείας)] Ὅμηρος 
ταύτην ᾿Αστυόχην φησίν, οὐκ ᾿Αστυδάμειαν ......., 
καὶ Ἡσίοδος δὲ ᾿Αἀστυδάμειαν αὐτήν φησι. 

180. 

Ἢ δ᾽ ὑποκυσαμένη καλλίξωνος Στρατονίκη 
Εὔρυτον ἐν μεγάροισιν ἐγείνατο φίλτατον υἱόν. 
Ἑρίοο. ασσ. ΕἸδρσιηθηίδ, 1. 9 
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τοῦ δ᾽ υἱεῖς ἐγένοντο 4Δηίων τε Κλυτίος τε, 
Τοξεύς τ᾽ ἀντίϑεος., ἠδ᾽ Ἴφιτος ὄξος "Ἄρηος" 

τοὺς δὲ μέϑ᾽ ὁπλοτάτην τέκετο ξανϑὴν ᾿Ἰόλειαν ὅ 
᾿Αντιόχη κρείουσα Πύλωνος Ναυβολίδαο. 

Θ6801, Ιϑὰγ. δᾶ ϑόρῃ. Ἰχδοιῃ. 266: διαφωνεῖται δὲ ὁ 
τῶν Εὐρυτιδῶν ἀριϑμός. Ἡσίοδος. μὲν γὰρ ὃ φησὶν 
ἐξ Εὐρύτου καὶ ᾿Δντιόχης ἢ παῖδας, οὕτως .»ἣ δ᾽ -- 
Ναυβολίέδαο“. 

181. 

Ὅττι κε χερσὶ λάβεσκεν, ἀεέδελα πάντα τίϑεσκεν. 
Τχοίζ. δὰ Τυγοορμγ. 844: Οὗτος ὁ «Αὐτόλυχος κλεπτο- 

σύνῃ πάντας ὑπερέβαλε' κλέπτων γὰρ πάντων ἵππους 
τε καὶ βόας καὶ ποίμνια, τὰς σφραγῖδας αὐτῶν μετ- 
εποίει καὶ ἐλάνθανε τοὺς δεσπότας αὐτῶν, ὥς φησι 
καὶ Ἡσίοδος" πάντα γὰρ ὅσσα λαάβ. --- τέϑεσκε“. 
Ἐίγια. ΜΝ. ρ. 21, 25 νυ. ἀείδελον" ἐπὶ δὲ τοῦ ἀοράτου 
ἐχρήσατο τῇ λέξει Ἡσίοδος περὶ τοῦ «Αὐτολύκου. φησὶ 
γάρ οοὔττι --- τίϑεσκεν“.. καὶ γὰρ ὃ αὐτός, κλέπτης 
ὦν, ἔκλεπτε τοὺς ἵππους καὶ ἀλλοιοφανεῖς αὐτὸς ἀπ- 

ΕὙαρτα. ΟΧΧΧ. 8. Δηέων] Μολίων Βθττα. 601]. Ὠϊοα. 1Υ.. 
87. --- Κλυτίος τε Ῥχγοὸ ἈΑλύτιός τε ΜΑΤΟΚΒΟΙ. --- 6. ᾿Ἀντιόπη 
Βτύποκ., --- κρ. παλαιὸν γένος Ναυβ. οοα, αν. ,.Εοο δροσίυσι 
νἱαοίαγ, νοῦῦα παλαιὸν γένος 6886 τητη δ 61 που γο δ ἐ]8 
ΟΣ] Ἰοαύϊομθια συϑσρο Ναυβολέδαο οἷ 61, αὐυοα δῃηΐθ δος Θχοϊαι, 
ϑαβοχιρίδια, αποᾶ οἠοβδβοίηᾶ ἀθίμαθ ἱπ ἰοχίστῃ 1]]αὔστη σθγασα 
ὩΟΤΊΘΗ ΘΧΡΟΪ 6. ΜΑτΟΒΟΙ. --- κρείουσα Πύλωνος Ναυβολίδαο 
(εχ Ηγχίη. ἔα. 14) Βοιηΐ]. Ερ. δᾶ Μ|1]), ρ. ὅ08 1ζ08.; κρεέουσα 
ἘΠ ΞΕ (ὁχοὶαλὺ ραὶτβ ΠΟΙΩΘΗ) . ... .. .«. παλαιοῦ Ν. δττη. 
δα ΞΌΡΆὮ. 106. 

1) ἁἀντιόπης Βτύμποῖ. 
Ετάστω. ΟΧΧΧΙ. Ψόγϑτα ᾿Ἰθούομοῃ Εἶγιαμ. ΘΟΒΒΟΥΥΘΒΒ6 1η- 

ἀἰοαὺ ΒΌΒΏΚΕἝΠ ΘΡ. οζ. 1 Ρ. 118, ἀυθι βϑουΐαβϑ βυχη. --- ἀΐδηλα 
1ῦσὶ Ταούζ. Ευπᾶάοο. ἀήδελα Εἶγπι. ῬΑΥ. ἃ}. Οτϑπι. 
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ἐτέλει" ἐνήλλασσε δὃὲ τὰς χροιὰς αὐτῶν. ΟἿ. Εΐγτα. Ῥατ. 
ἂρ. ὕσχασα. ἀπ, Ῥαυ. ΙΥ̓ ρ. 9ὅ. Βπάοο. Ρ. 378, 834. 394, 8. 

-- Ῥοσταϑιη ἀείδελον οχ Ηοδβίοᾶο αὔοτὲ Ζουδυ. ρ. ὅ2 Τίμα. 

182. 

Θεσσάμενος γενεὴν Κλεοδαίου κυδαλίμοιο. 
5610], Τϑαγ. δὰ Αρο]]. Βμοάᾶ, 1, 824: ϑέσσασϑαι γὰρ τὸ 
αἰτῆσαι καὶ ἱκετεῦσαι. καὶ Ἡσέοδος ..ϑεσσάμενος “--- 
κυδαλέμοιο“.. 

188. 

Αϊπυτοξ αὖ τέχετο Ἰλησήνορα Πειρίθοόν τε. 
Αρο]]οπ. Τ6χ. Ηοϊποσ. νυ. “ἰπύτιον (ρΡ. 18, 12 ΒοΚκ.): 
τὸν τοῦ Αἰπύτου ........ ἔστι δὲ οὗτος τῶν ᾿άρκα- 
δικῶν ἡρώων. περὶ οὗ φησιν Ἡσίοδος .. Δἴπυτος --- 

Πειρύϑοόν τες. 

184. 

Βέγχα. Μ. ρ. 215, 87: Βροτός, ὡς μὲν Εὐήμερος 
ὁ Μεσήνιος, ἀπὸ Βρότου τινὸς αὐτόχϑονος" ὁ ὃὲ 
Ἡσίοδος, ἀπὸ Βροτοῦ τοῦ “ἰϑέρος καὶ ἫἭμέρας. 

188. 

Χαρίτων ἀμαρύγματ᾽ ἔχουσα. 
Εἶτα, Μ. ν. ἀμαρύσσω Φ. 77, 29 544.) ...... καὶ 
ἀμάρυγμα καὶ ἀμαρυγάς" σημαίνει τὰς τῶν ὀφθαλμῶν 

ἐκλάμψεις" χαρίτων --- ἔχουσα“, Ἡσίοδος. 

Εχαστα, ΟΧΧΧΙ. Αλεαδαίου Οοἄ. 1,δυγ.; οοΥγ. ΠΘΕΤΆΒΊΩ. 
Ηοο ἔγαρτηθηΐατα δὰ Αϑρίτοϊστα ΡΟΣ ΠΘΥΘ ὀσπδοὲ Βαξίχηϑηῃ. 

Εταρστὰ. ΟΧΧΧΠΙ. αὖτ᾽ --- Γλησήνορα ὦν ἀροῃοηῖ (Ὁ). 
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186. 

Ἤτοι γὰρ “Μοκρὸς Δελέγων ἡγήσατο λαῶν, 
τούς ῥά ποτε Κρανίδης Ζεὺς ἄφϑιτα μήδεα εἰδὼς 
λεκτοὺς ἐκ γαίης ἁλέας πόρε Ζευκαλέωνι. 

Βίχαρ. ΥἹἜ ρ. 822: μάλιστα δ᾽ ἄν τις Ἡσιόδῳ πιστεύ- 
δειεν οὕτως περὶ αὐτῶν εἰπόντι ,.ἤτοι --- Δευκαλέωνι". 
τῇ γὰρ ἐτυμολογίᾳ τὸ συλλέκτους γεγονέναι τινὰς ἐκ 

παλαιοῦ καὶ μιγάδας αἰνέίττεσϑαί μοι δοκεῖ καὶ διὰ 
τοῦτο ἐκλελοιπέναι τὸ γένος. Ὑ. 32. 8. οοΥταρίθ]18 
Βοδίθηϊοβ αϑῇοτί Εἰγτη. ατα. Ρ. 862, 21 8α.: ν. 8. σοβριοιί 

ατϑτοσα. ἱπ τα. Απ. Οχου. 1 ρ. 264 (γν. ποί). 

157. 

Ἰλέα, τὸν ᾧ ̓ ἐφίλησεν ἄναξ Διὸς υἱὸς ̓ πόλλων. 
καὶ οἱ τοῦτ᾽ ὀνόμην᾽ ὄνομ᾽ ἔμμεναι, οὕνεκα νύμφην. 
εὑράμενος ἵλεων, μέχϑη ἐρατῇ φιλότητι, 
ἤματι τῷ, ὅτε τεῖχος ἐυδμήτοιο πόληος 
ὑψηλὸν ποίησε Ποσειδάων καὶ ᾿Απόλλων. 

Εΐγηι. αυᾶ. Ρ. 276, 41 84ᾳ.: Ἰλεύς, ὁ Αἴαντος πατήρ. 

Εταρια. ΟΥΧΧΥῚΙ. 8. ,,Δὰ ρῬ᾽θηίοσθα ΤὨθορομῖδθ ἔουσδυα 
ΤΘουτΘ νἱαοίυσ [8]16Υ.Ψ φυδθβύ. 68. Ρ. 88“. ΜδΙΟΚΒΟΙ. ἁλέας, 
ᾳυοᾶ ἱπ ἰθχίατα τϑοθρίταθβ, Ῥσοροβ. Ὑ1])ΘΌσυα Οὐτϑθβ Βοῖβα. 
ὑαθίανς ϑομποίαθνν. οχθτγοῖδι. οὐϊξῦ. ρ. 26 60]1, ὕταπι. ἅπ. Οχου. 
Ι ν». 304 ἀδθ γοοὶβ λαός τϑάϊοθ ἀἼΒθθσθη8: , ἄλλοι δὲ παρὰ 
τοὺς λᾶας ὠνομάσϑαι" υδαοὶ “Δευκαλίωνος ὅσοι γενόμεσθα“. | 
Καλλίμαχος. Ἡσίοδος ὃὲ παρὰ τὸ ἁλές, τὸ σημαῖνον τὸ ἀϑροῦν,͵ 
ἀλαὸς λαός: ἀφαιρέσει τοῦ ἃ. Ἠδο ἴῃ τὸ δαοίογχιἰδίοια Βὗγτη. 
αὐαϊδηὶ Ὠ1}11}} 6886 οὐὐθμαϊὺ Θομποι ον. --- λᾶας Ηδγηθ δὰ 
Αγο]]οᾶ. ο]. ΠΠ ». 89, αοοίϊ!. ν. 896: λαοὺς β41πτ|88.; ἁλέους 
ψοΘΙοκοσ. --- Δευκαλίέωνι] ψαϊρο Δευκαλίωνος; ϑιηθηᾶ. ΒδΙσηβδ. 
6 θυ θ! Ρ]ο οὐ ΒΟμ18 ορὶζοχαϑ. 

Εταρτα. ΟΧΧΧΥΎΠΪΙ. 1. ἐφέλησε 1,Θυΐθοι. ῥσορίον ἀἰρατατηδ. 
-- 8. εὑρόμενος ΕἼΒΟΒοΥ δὰ Ὑ 6116Υ ατ. ΠῚ, 1. Τοῦ. ΜΆΤΟΚΒΟΙ, 
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ἐυμολογεῖται ὑφ᾽ Ἡσιόδου [τὸ.] .Ιλέα --- καὶ ᾿4πολ- 
λωνύ, ἨΗὸοβϑ νϑσϑιιβ οχ ΕἾΨΠΔΟ]. χαβ. Ῥδυ. ῥχίγιυσα θά, 

Βα οα ΘΡ. οὐ. Ρ. 108. Ἰορυπίασ ρῥσχϑϑίοσοα δρ. Τσοίζ. 

5080}. δᾶ, Εχορ. ἱπ Π. ρ. 126 μᾳ. (ἐν τῇ ἡρωικῇ 
γενεαλογία) Οτᾶμι. Απροᾶ, Οχοι, Π, 451: νυ. 1-8 
ἰλυδας Ἐΐγια. Μ, Ρ. Ἐ470, 189 Οδἰβῖ, νοσῦα οὔνεκα --- 

φιλότητε (ν. ἃ---8) αἴοτὶ Ευβέαϊ. δὰ 1). ρ. 6560; 48 
Βοπ, ὅ18 Βα48.; γ. 4 βᾳ. ΤἸχοίζ. δᾷ Γυγοοραν. 898 (ἐν 

τῇ ἡρωικῇ γενδαλογέᾳ); τοϑρὶοἱξ. Αὐἰβια, 1 ρ. 240 ΙΘὈΡ. 
890 Τιμᾷ. --- 6 ἔοχττηδ Ἰλεύρ ἀϊθβρυΐαμπί β0801. θη. ἃ 
δὲ Π, 4, 2604. ΒΒ, δ21. Ν, 208. γιοῦ, δὰ Ο, 8388. 

Βαβίδί, δὰ 1. Ρ. 101, 19 Βοὰ, 76 88. ὑ. 277, 2 Ἔοχα. 

209 Β88. 1018, ὅ8 βᾳ. Βομι. 1028 Βδ88. οἷ, Ρ. 927 οσίγ. 

Βοῃ. 897 Β88. ὅ680]. δὰ Ῥιπᾶ, ΟἹ. ἵχ, 167. Τχοίζ. ἔχϑῃ. 

ἰὰ Π. Ρ. 4: Ποσειδώνιος ὁ ̓ Δἡπολλωνιάτης ὃ τῷ Ἡσιόδῳ 

μέμψιν ἐπάγων, ὡς παραφϑείραντι τινὰς τῶν Ὁμή- 
ρου λέξεων, τὸν Ὀϊλέα Ἰλέα εἰπόντι. 

188. 

άχρον ἐπ᾽ ἀνϑερίκων καρπὸν ϑέεν, οὐδὲ κατέκλα, 
ἀλλ᾽ ἐπὶ πυραμίνων ἀϑέρων δρομάασκε πόδεσσι, 
ΝΠ ὌᾳὌ0ᾳ0.Ε καὶ οὐ δινέσκετο καρπόν. 

Ἐαϑίαίῃ, δὰ 1]. ν. 828, 41 ομ. 2486 Βδ88.: Εἷς τῶν 

Αἰολιδῶν, Φύλακος, κτίσας πόλιν Φυλάκην ὠνόμασεν, 
οὗ Ἴφικλος, οὗ Φύλακος, οὗ Ποίας καὶ Ἴφικλος. ὧν 
Ποίαντος μὲν καὶ Μεθώνης Φιλοχτήτης, ᾿Ιφίκλου δὲ 
καὶ ᾿Ζστνόχης Πρωτεσίλαος καὶ Ποδάρκης. ἐνταῦϑα 
δὲ ξητητέον, ποῖος ἦν ὁ ποδωκέστατος κατὰ τὴν ἴστο- 

Ἑτασια. ΟΧΧΧΥ͂ΠΙΙ. 1. καρπῶν Ἐπυβί.; οοὐγ. ΒΌΒΩΚ. οχ 1]. 
-- 2. ὃς ῥ᾽ ἐπὶ πυραμένους ἀϑέρας φοίτασκε πόδ. 680). δὰ Π, 
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ρίαν Ἴφικλος, περὶ οὗ δηλῶν Ἡσίοδος, ὅτι ταχυτῆτι 
διήνεγκεν, οὐκ ὥκνησεν ἐπ᾽ αὐτοῦ ταύτην εἰπεῖν τὴν 
ὑπερβολήν ἄκρον --- καρπόν“, Ὑ. 2. αἴογ 560). 
οι. Β δὰ 1. Υ, 3271. Οὗ Κοβοὶ. Ἠδυ]. Ατὰρτ. οἷο. δὰ 

Οἁ. Δ, 826: Κλυμένη Μινύου τοῦ Ποσειδῶνος καὶ 
Εὐρυανάδσης τῆς Ὑπέρφαντος γαμηϑεῖσα Φυλάκῳ 
τῷ 4]ηέονος Ἴφικλον τίκτει ποδώκη παῖδα. τοῦτον 
λέγεται διὰ τὴν τῶν ποδῶν ἀρετὴν συναμιλλᾶσϑαι 
τοῖς ἀνέμοις ἐπί τε τῶν ἀσταχύων διέρχεσθαι. καὶ 
διὰ τοῦ τάχους) τὴν κουφότητα μὴ περικλᾶν τοὺς 
ἀϑέρας.Ἷ) ...... ἡ δὲ ἱστορία παρ᾽ Ησιόδῳ. ΟἿ, Ἐπαβία!ῃ. 
8ἃ 106. Ρ. 1688 β8ᾳ. Βοπι. 440 Βδ88. δᾷ, Π, ρ. 1206, 1 
8αᾳ. 1281 Β88. 8080). διὰ ΑΡ0]1. Βμοᾶ. 1, 4δ. --- ΨοΥΡᾶ 

ἄκρον -- ϑέεν Ἰδυᾶοῦ Εΐγτα, Μ, Ρ. 109, 8. 

189, 

Ἢ δὲ Θόαν τέκεν υἱόν. 
ΟΒοθγοῦοβο. ἱπ ΒΟΚΚ, Απθοᾶ. Ρ. 1188 [1 ρ. 96 ὍΟ΄α18})] 

Καὶ λέγουσιν οἱ ποιηταὶ πολλάκις ὁ Αἴας τοῦ Δΐα, 

καὶ ο Ζρύας τοῦ ΖΔρύα καὶ ὁ Θόας τοῦ Θύα, ὡς παρ᾽ 

Ἡσιόδῳ ..ἣ --- υἱόν“, [Οοᾶ. Ματο. 489 [0]. 128 τϑοί.] 

140. 

5080]. Ηδυ]. οὐ Αραρυ. δὰ Ηομι. Οἄ. ε, 198: ἡ δ᾽ 
ἀπότασις πρὸς Ἡσίοδον λέγοντα τὸν Μάρωνα εἶναι 
Οἰνοπίωνος τοῦ ΖΙιονύδου. Οὐοπέτα Εἰ υδϑίαίῃ. 8δᾷ 100. 

Ῥ. 1028, 44 5ᾳᾳ. Βοπι. 847 Βα5β. Τὸν δὲ Μάρωνα, 

1) Ἑοτί. πάτου (πάθους οοἄ. Απιῦγ.). 3) [πῃ οοἀᾷ. βοααΐ- 
ας: ἔνιοι δὲ αὐτὴν τὴν Κλυμένην προγαμηϑῆναί φασιν Ἡλίῳ, 
ἐξ ἧς Φαέθϑων ἐγένετο παῖς. ἡ δὲ ἱστορία κτῖ. δπο ἂἀθ Ρμ86- 
ὑμοιῦθ παιτϑύϊομθια, απδὰ Ηδβίοάᾶο διοίοσθ ὑθὰ8 τχοροίἑνι 
Εἰαβίαί. δα 100. Ρ. 1089 Βομα., θυσοσθ ρορίδο ποδίχο δάβοσγϊι δὶ 
οδύομπαις Μασοβο οἷ᾽, Ρ. 87. 
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οὗ καὶ δοκεῖ παρώνυμος εἶναι ἡ κατὰ Θράκην Μαρώνεια, 
καὶ ἱερῷ ἐτίμησαν οἵ ἐγχώριοι. οὗ τὸν πατέρα Εὐάνϑην 
Ἡσίοδος Οἰνοπίωνος ἱερέα") ἱστορεῖ υἱοῦ Διονύσου. 

141. 

ΒΟΒΟ]. δ ΤΆθοοσ, ΧΥ͂Ι, 49: Κύκνον λέγει τὸν 
Ποσειδῶνος καὶ Καλύκης ....... Ἡσίοδος δέ φησιν 

αὐτὸν τὴν κεφαλὴν ἔχειν λευκήν' διὸ καὶ ταύτης τῆς 
χλήσεως (8. ϑήλυς) ἔτυχεν. 

ΒΟΕΒΑΒΌΜ ΕΒΑΘΟΜΕΝΤΑ. 

142. 

Ἢ οἴη “ιδύμους ἱεροὺς ναίουσα κολωνοὺς 
Δωτίῳ ἐν πεδίῳ, πολυβότρυος ἄντ᾽ ᾿Αμύροιο, 
γίψατο Βοιβιάδος λίμνης πόδα παρϑένος ἀδμής. 

δσθθ. ΙΧ ρ. 442: Τοῦτο (8.. τὸ Ζώτιον πεδίον) δ᾽ 
ἐστὶ πλησίον τῆς ἄρτι λεχϑείδης Περραιβίας καὶ τῆς 

Ὄσσης καὶ ἔτι τῆς Βοιβηίδος λίμνης, ἐν μέσῃ μέν 

πῶς τῇ Θετταλίᾳ λόφοις δὲ ἰδίοις περικλειόμενον, 
περὶ οὗ Ἡσίοδος οὕτως εἴρηκεν .»ἢ --- ἀδμής“. Ἐοε- 
ἄθιη ὙΟΥΒᾺΒ Ιϑυδαὺ φϑοργαρμυβ ΧΙΥ͂ Ρ. 047: γν. 2 αϑοτί 

ϑίοριι. Βγζ2. ν. Ἄἄμυρος. --- ΥἹτρίποια ἱπίδοίθμι Οὐγομπλάθτα 
6680 ἀοοοΙη Β6Π0]. δ ΡῬίμᾷ, Ῥγίῃ. ΠΙ, ὅ9: ἐπειδὴ ἡ 
παρϑένος Κορωνὶς ᾧκει παρὰ ταῖς ὄχϑαις τῆς Βοι- 
βιάδος λίμνης" ἡ δὲ Βοιβιὰς λίμνη παρακειμένη τῇ 
Δακερείᾳ. ὅτι δὲ ἡ Κορωνὶς ἐν Δακερείᾳ ᾧκει πρὸς 

1) ἱερέα Ματοῖίβοι.; φασιν ἱερὸν ναϊχο. 
Εταστα. ΟΧΙΠ. 2. Ἰορουαίας ἀντ᾽: οοὐτ. ΜϑΙΟΈΒΟΙ, --ὸ 

8. πόδα] χρόα ΚΟΘΟΒΙΥ ΟΟΠηϊ. ΘΡ. 1 Ρ. 12. 
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ταῖς πηγαῖς τοῦ ᾿Δμύρου, Φερεκύδης ἐν πρώτῃ ἴστο- 
ρεῖ κτλ. Οἷ, ἴγαρτα. 108. 

148. ἑ 
Τῷ μὲν ἄρ᾽ ἄγγελος ἦλθε κόραξ ἱερῆς ἀπὸ δαιτὸς 
Πυϑὼ ἐς ἠγαϑέην, καί ῥ᾽ ἔφρασε ἔργ᾽ ἀίδηλα 
Φοίβῳ ἀκερσεκόμῃ, ὅτ᾽ ἄρ᾽ Ἴσχυς ἔγημε Κόρωνιν 
Εἰλατίδης, Φλεγύαο διογνήτοιο ϑύγατρα. 

Κ080]. δᾶ Ῥιπᾶ, Ῥγίῃ. ΠΙ, 48: ἱστορεῖται γάρ, ὅτι τὴν 
Ἴσχυος μῖξιν ἐδήλωσεν αὐτῷ (ἈΡο111π1}) ὁ κόραξ᾽ παρὸ 
καὶ δυσχεράναντα ἐπὶ τῇ ἀγγελίᾳ τὸν ᾿Απόλλωνα ἀντὶ 
λευκοῦ μέλανα αὐτὸν ποιῆσαι ...... τὸν δὲ περὶ τὸν 
κόρακα μῦϑόν φησι καὶ Ἡσίοδον μνημονεύοντα λέγειν 
οὕτω τῷ --- ϑύγατρα“. Ἐοβᾶθπι ψογβὺβ (γ. 1 ---2 οοπ- 

ἰγϑοί 8) δδοχσὺ 5080). δᾶ γ. 14. Οὗ δᾶ νυ. 460. 

144͵ 

Ἢ οἴη Φϑίῃ Χαρίτων ἄπο κάλλος ἔχουσα 
Πηνειοῦ παρ᾽ ὕδωρ καλὴ ναίεσκε Κυρήνη. 

5080]. δὰ Ῥιπᾶ. Ῥγίῃ. ΙΧ, 6: ἀπὸ δὲ Ἠοίας Ἡσιόδου 
τὴν ἱστορίαν ἔλαβεν ὁ Πίνδαρος, ἧς ἡ ἀρχή" ..ἢ -- 
Κυρήνη“. 

148. 

ϑοσυ. δὰ ψους. αθοσρ. 1, 14: Αὐϊδίδθυσῃ ἱπνοοδί 1. 6. 

ἈΡοΙἸΣ8. οὐ ὕγσϑμθβ ΑἸζαχη, απθιὶ Ηθβιοάυβ ἀϊοῖὺ Αρο]] ποι 

Ῥϑϑίοσδιθη. Οὗ, βοθοὶ. Βϑχπ. ἢ. 845 Ηδρθη. --- ΑΡρο]]. 

Βμοᾶ, Π|, δὅ06 β8ᾳ. ἀθ ὔγτθῃθ: ἔνϑα δ᾽ ᾿Δρισταῖον Φοίβῳ 

Εταρτα. ΟΧΠ1Π. 8. ὅτ᾽ ἄρ᾽ 51ο Κ080)]. δᾶ ν. 14; ὅτ᾽ τοὶ 
ὄττ᾽ δλὰ ν. 48. --- γῆμε ϑ080]. δὰ γν. 48. --- Χόρωνιν] 1,6 μᾳ608- 
ἴὰς Κορωνίν, ἀποὰ ἰυχο τ ργοῦδης Μδσγοκεοῦ. αοοὶἑ].:; οὗ, Οποο- 
ΣΟΌΟΒΟ. ἴῃ Βοκὶς. Απϑοᾶ, Οὐτ. ἢ. 1907. 

Ετδστα. ΟΧΙΙΥ͂. 1. ἠοέη φϑίέη οοἀᾶ,; οοσν. Βαμηκ. 
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τέκεν, ὃν καλέουσιν ] ̓Αγρέα καὶ Νόμιον πολυλήιοι 
Αἰμοννῆδς. 8560]. δᾶ ν. 498. Ρ. 417, 12 Καὶ]. ῬΒΣοάθει. 

᾿ περὶ εὖσ. ν. 11 οχίΣ. αομρ. 

146. 

Ἢ οἴη Ὑρίῃ πυκινόφρων Μηκιονίκη, 
ἢ τέκεν Εὔφημον γαιηόχῳ ᾿Ἐννοσιγαίῳ 
μιχϑεῖσ᾽ ἐν φιλότητι πολυχρύσου ᾿“φροϑίτης. 

5680}, δὰ Ῥιπᾶ. Ῥγίῃ. ΤΡ, 385: ὁ δὲ ᾿4σκληπιάδης τὰ 
ἐν ταῖς μεγάλαις Ἠοίαις παρατέϑεται ..ἢ οἴη ---- ᾽άφρο- 
δίτης““. 

141. 

Ἢ οἵην Ὑρίη Βοιωτίη ἔτρεφε κούρην. 
5001. ὕοῃ, Α δὰ Ηοω. ἢ. Β, 496 οἵ 8᾽ Ὑρίην] οὐ 
παρέλαβον σύνδεσμον τὸν τέ, ἀλλ᾽ ὄντως παρέλαβον 
θυρίαν τὴν πόλιν, οὐκ εὖ δέ᾽ ἀπὸ γὰρ Ὑριέως καὶ ἡ 
Ὑρία οὕτως ὀφείλει ἔχειν τὸν τοῦ ὕ φϑόγγον. μαρτυ- 
ρεῖ καὶ Ἡσίοδος λέγων .»ἢῇ --- κούρην. ὕμπᾶο Βααβὶς 
Βυβίαί!. δὰ 106. ν».-. 268, 4 84. 200 Β48. ἸωοοῦβΒ δὰ Απ- 

ἔοραα, Νγούοὶ Β]δπι, βρθοίδί: οἵ, ϑίθρῃ. Βγζ. νυ. Ὑρία" 
Ἡσίοδος δ᾽ ἐν Ὑρίᾳ τὴν ᾿Δντιόπην φησὶ γενέσθαι. 

148. 

Φύλας δ᾽ ὦὥπυιεν κούρην κλειτοῦ Ἰολάου 
Δειπεφίλην" ἦν δ᾽ εἶδος Ὀλυμπιάδεσσιν ὁμοίη, 

Ῥτάρστα. ΟΧΩΥ͂Ι. 1. ἠοέη ὑρέη οοαὰ. (184 ἰγαάθτο υἱάθῦητ 
ΒΟΘΟΚΙ. ἴθ ποῖ); οοττ. ΒΌΒΩΚ. --- 2. γαιηόχῳ ΒΟΘΟΚΙ. 96 οοἂ, 
Θοίδ. Ῥχγο γαιαόύχω. ᾿ 

. ΟΧΙΕΥΙΙ.. γόγϑμι βοσρίαγϑιι Ἰδτηδιιάππι ΔὉ Ο. ΜΏΘ]]. 
ἱπάϊορέαται αχ οοἀά. τοροσαϊὰ Ὀἱπᾶ.; ἢ δίη ὑρέη βοιωτέης τρέφε 
Υρ, Δ. 6 γνίσοσυμι ἀοοίδ, βϑοοΐθη δ αἀἰδρ. Μδτ βοῦς. 

ΟΧΙΥΙΠ. 2. Μειπεφίλην οοτταρδαση: λειπεφιλήνη" 
εἶδος οβα.; λεέπε φιλήνην εἶδος Ῥατ. 1899, λεῖπε φιληνὴ εἰ 
(εεογα ουδαποσιηθ), Ῥασ. 1410. Δειποφέλην Ηρδὶπθ. , ΚΌΜΗ 
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Ἱππότην δὲ οἵ υἱὸν ἐνὶ μεγάροισιν ἔτικτε 
Θηρώ τ᾽ εὐειδῆ, ἰκέλην φαέεσσι σελήνης. 
Θηρὼ δ᾽ ᾿ἀπόλλωνος ἐν ἀγχοίνῃσι πεσοῦδα ὕ 
γείνατο Χαίρωνος κρατερὸν μένος ἱπποδάμοιο. 

Ῥαυϑβ. ἸΧ, 40, ὅ βᾳ. (3): Δεβαδέων δὲ ἔχονται Χαιρωνεῖς" 
ἐκαλεῖτο δὲ ἡ πόλις καὶ τούτοις ᾿άρνη τὸ ἀρχαῖον" 
ϑυγατέρα δὲ εἶναι λέγουσιν Αἰόλου τὴν "άρνην, ἀπὸ 
ὃὲ ταύτης κληϑῆναι καὶ ἑτέραν ἐν Θεσσαλίᾳ πόλιν 
τὸ δὲ νῦν τοῖς Χαιρωνεῦσιν ὄνομα γεγονέναι ἀπο 
Χαίρωνος, ὃν ᾿ἡπόλλωνός φασιν εἶναι, μητέρα δὲ 
αὐτοῦ Θηρὼ τὴν Φύλαντος εἶναι. μαρτυρεῖ δὲ καὶ 
ὁ τὰ ἔπη τὰς μεγάλας Ἠοίας ποιήσας .,Φύλας ---- ἵππο- 
δάμοιο“, 

149. 

Ὕηττος δὲ Μόλουρον ᾿Δρίσβαντος φίλον υἱὸν 
κτείνας ἐν μεγάροις εὐνῆς ἕνεχ᾽ ἧς ἀλόχοιο, 
οἶκον ἀποπρολιπὼν φεῦγ᾽ άργεος ἱπποβότοιο, 
ἵξεν δ᾽ Ὀρχομενὸν Μινύειον" καί μιν ὅ γ᾽ ἥρως 
δέξατο, καὶ κτεάνων μοῖραν πόρεν. ὡς ἐπιεικές. ὅ 

Ῥαυβ. ΙΧ, 86, 6 58ᾳ. (4): παρὰ τοῦτον τὸν Ὀρχομενὸν 
βασιλεύοντα Ὕηττος ἀφίκετο ἐξ άργους, φεύγων ἐκὶ 

οἱ. Δηιφᾶην, ᾿{Ππὰ Μειπεφίλην 6 ποία ΙΣγΑΥϊΪΐ λείπει τη8]0 
ἰπύθ!]θοΐα ῬΥΟΤαϑη8 886 τ ϊ γαῖα. 818. --- 8, Ἱππότην Ηοο 
ΒΟΙΊΘῈ ᾿βουνδυῦ Οοά. Μορα. (ργϑϑθθὺ Ἱππότη ΟΙΏΪ8ΒΟ , ὁμοίη); 
τθροβυϊ Εδοῖαθ, Ἱππότεα ΒοΙβ8. ἡ δέ οἵ ᾿Ἱπποτέ᾽ υἷόν 5710. 
Κυμη. [ἿΙῃ Ἱππότην οογΐθ 1181] Ἰηϑϑὺ οἰδηβίοῃῖβ. ἀὰ Οα. 

κ 86. 60 (Αζολου) Ῥτονοοδυῦ Ηοχ. --- θ. Χείρωνος ΗΘ1η8. 
ἔταστα. ΟΧΤΙΧ, 1. "Μόλουρον Βομυθατῦ; Μόλυρον νυ]ρο. 

-- 4. Μινύειον) Τιοροραύαν Μινυήϊον; Θ6ουτ. ᾿ΒΙ0Ό6118. Τοξαπι 
γϑυβεσα δῖ. σϑβμριὺ ΚΚΟΘΟΒ]Υ (οΟμὶ. ΘΡ. 1 Ρ. 18) ἴξε δ᾽ ἐς Ὀργ. 
Μινυήιον" ὃς δέ μιν ἥρως (,Οχομοχηθῆπβ δἷο τορῖβ, ΠῸ πα αὐ ὶδ 
ΠΟΙΏΘΩ ΘΒ.) 
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τῷ Μολούρον φόνω τοῦ ᾿Αφίσβαντος. ὄντινα ἀπέκτει- 
νὲν ἐπὶ γυναιπὶ ἐλὼν γαμεῖ καὶ αὐτῶ τῆ; χώφας 
ἀπένειμεν Ὀρχομενὸς ὅση νῦν περί τε Τηττον ἐστι 

τὴν κώμην καὶ ἡ ταύτῃ; προσεχής Ὑξετου δὲ ἐκοιή. 
σατο μνήμην καὶ ὁ τὰ ἔκη συνθϑεὶ: ἃ; μεγάλα: Ἠοία: 
καλοῦσιν "Ἔλληνες" οἿἽηττο:; --- ἐπιεικές". 

150. 

Ἔστι τις Ἑλλοπέη πολυλήιο: {δ᾽ εὐξείμων, 
ἀφνειὴ μήλοισι καὶ εἰλιπόδεσσι βόεσσιν. 
ἐν δ᾽ ἄνδρες ναίουσι πολύρρηνε:. πολιβοῦται. 
πολλοί, ἀπειρέσιοι, φῦλα ϑνητῶν ἀνθρώπων" 
ἔνϑα ὃὲ “ωδώνη τις ἐπ᾿ ἐσχατιῖ; πεχόξισται᾿ ὃ 
τὴν δὲ Ζεὺς ἐφίλησε καὶ ὃν χρηστήριον εἶναι, 
τίμεον ἀνθρώποις" -.....-«-ονον νον σον ουννον 

οὐ ντσε συ σεν νονν ναῖεν δ᾽ ἐν πυϑμένι φηγοῦ" 

ἔνϑεν ἐκιχϑόνιοι μαντήια πάντα φέρονται. 

ὃς δὴ κεῖϑι μολὼν θεὸν ἄμβροτον ἐξερεείντ, 
δῶρα φέρων, ἐ2ϑι, ὃ σὺν οἰωνοῖ: ἀγαθοῖσιν. 10 

5080). δὰ βορι. Τγδειβ. 1169 (1161,-: Ἔνιοε ὃξ ..... 

ῳτοδανῶνυα Βαδαῖκ. εἰ Ἰήπεῖμον Αὐε. «τὶ ὑ. 33 εὰἃ ΠῚ Ὅ:ο 
οἰπἰλομοῖθη Ταέσερεὶ ες ἢ οσξεῖῖ νᾶσεν 
τυ] ρὸ ναΐοὸον. ,.,0)5Ὲ εοοἰππεῦ οδοιδοις αὐοτιποα τοϊεϊραξοτν 
ναῖον, χυοᾶ Ηδσσεηι, τοῖπει. ἱπιροῦϊ ἐν πνυϑαένι φηγοῦ". ΘοείΣὶ. 
-- 8, ἐπεχϑονέοις παπαῖ - 10. ἔ2ϑη σὺν 5εῖιο!. [,Δαε - οὐεε. 

:-- 
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χώραν οὕτως Ἡσίοδος ὀνομάξει ἐν ᾿Ἠοίαις, λέγων 

οὕτως ..ἔστι --- ἀγαθοῖσιν. Ὑι 1. ὅ Ἰδυᾶαί δίγδν. 
ὙΠ νυ. 828. 

151. 

Οἷα Διώνυσος δῶκ᾽ ἀνδράσι χάρμα καὶ ἄχϑος. 
ὅστις ἄδην πίνει, οἶνος δέ οἵ ἔπλετο μάργορ, 
σὺν δὲ πόδας χεῖράς τε δέει γλῶσσάν τε νόον τὲ 
δεσμοῖς ἀφράστοισι' φιλεῖ δέ ἑ μαλθακὸς ὕπνος. 

Αἴβοῃ. Χ ρ. 428 Β--Οα: διὸ καὶ Ἡσίοδος ἐν ταῖς 
᾿Ηοίαις εἶπεν ,»οἷα ---- ὕπνος“. Υ. 1 - δου. 400. 

152. 18. 

Ὦ τέκος, ἦ μάλα δή δὲ πονηρότατον καὶ ἄριστον 
Ζεὺς τέκνωσε πατήρ. 

Τέκνον ἐμόν, Μοῖραί δε πονηρότατον καὶ ἄριστον .... 
᾿Αβρδϑίυβ δὰ Ασϊβίοι. Εἴμ. Νο. ΠῚ ρ. 48): καὶ ὅτι 

πόνηρος ἐπὶ τοῦ ἐπιπόνου τάττεται καὶ δυστυχοῦς, 
ἱκανὸς Ἡσίοδος παραστῆσαι ἐν ταῖς μεγάλαις Ἠοίαις 
τὴν ᾿Δλκμήνην ποιῶν πρὸς τὸν Ἡρακλέα λέγουσαν 
οὗ --- πατήρ“. καὶ πάλιν «τέκνον -- ἄριστον“. 

184. 

Ῥαυβ. ΙΥ͂͵, 2, 1: Πυϑέσϑαι δὲ σπουδῇ πάνυ ἐϑελή- 
δας οἵ τινες παῖδες Πολυκάονι ἐγένοντο ἐκ Μεσσήνης, 
ἐπελεξάμην τάς τὲ Ἠοίας καλουμένας καὶ τὰ ἔπη τὰ 

Ναυπάκτια, πρὸς δὲ αὐτοῖς ὁπόσα Κιναίϑων καὶ 

Εταρστα. ΟἿ. 1. ΙΛῸΥῚ ἔχϑορ; οοὐν. ΒΌΒΏ θα οχ βουΐο. 
Εταστα. ΟΠ. 1. 2. τέκος --- τέκνωσε ΟΒΒ. ῬΧῸ τέχϑον 

-- ἐτέκνωσε. 
1) Ἰμοοῦτα ἱπβρίοοσα πολ Ἰοαϊῇ. 
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"Ἄσιος ἐγενεαλόγησαν. οὐ μὴν ἔς γε ταῦτα ἦν σφίσιν 
οὐδὲν πεποιημένον, ἀλλὰ Ὕλλου μὲν τοῦ Ἡρακλέους 
ϑυγατοὶ Εὐαίχμῃ συνοικῆσαι Πολυκάονα υἱὸν Βούτου 
λεγούσας τὰς μεγάλας οἷδα Ἠοίας, τὰ δὲ ἐς τὸν 

Μεσσήνης ἄνδρα καὶ τὰ ἐς αὐτὴν Μεσαήνην παρεῖταί 
σφισι. 

158. 

Ῥβυβ. Π, 26, 8 (2): ᾿Επίδαυρος δὲ ἀφ᾽ οὗ τὸ 
ὄνομα τῇ γῇ ἐτέϑη, ὡς μέν φασιν Ἠλεῖοι, Πέλοπος 
ἦν" κατὰ δὲ ᾿Αργείων δόξαν καὶ τὰ ἔπη τὰς μεγάλας 
Ἠοίας ἦν ᾿Επιδαύρῳ πατὴρ "άργος ὁ Διός. 

15θ. 

Ῥαυβαη. Π, 16, 4 (8): Ταύτην (Μυκήνην) εἶναι 
ϑυγατέρα Ἰνάχου γυναϊκα δὲ ᾿Δρέστορος τὰ ἔπη λέγει 
ἃ δὴ Ἥλληνες καλοῦσιν Ἠοίας μεγάλας" ἀπὸ ταύτης 
οὖν γεγονέναι καὶ τὸ ὄνομα τῇ πόλει φασίν. 

1571. 

Ῥαυβδῃ, 1, 2, 8: Κορινϑέοις δὲ τοῖς ἐπινείοις τὰ 
ὀνόματα Μέχης καὶ Κεγχρίας ἔδοσαν, Ποσειδῶνος 
εἶναι καὶ Πειρήνης τῆς ᾿Αχελῴου λεγόμενοι" πεποίηται 
δὲ ἐν Ἠοίαις μεγάλαις Οἰβάλου ϑυγατέρα εἶναι Πει- 
ρήνην. 

158. 

Ῥαῦβ. ΥἹ, 21, 10 8α. (7): ᾿πέϑανον ὃὲ ὑπὸ τοῦ 
Οἰνομάου κατὰ τὰ ἔπη τὰς μεγάλας Ἠοίας ᾿4λκάϑους 

ὁ Πορϑάονος, δεύτερος οὗτος ἐπὶ τῷ Μάρμακι, μετὰ δὲ 
᾿Δλκάϑουν Εὐρύαλος καὶ Εὐρύμαχός τε καὶ Κρόταλος. 
τούτων μὲν οὖν γονέας τε καὶ πατρέδας οὐχ οἷά τε ἦν 
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πυϑέσθαι μοι' τὸν δὲ ἀποϑανόντα ἐπ᾽ αὐτοῖς ᾿Αἀκρίαν 
τεκμαίροιτο ἄν τις Δακεδαιμόνιόν τε εἷναι καὶ οἰκιστὴν 
᾿ἀκριῶν. ἐπὶ δὲ τῷ ᾿Ακρίᾳ Κάπετόν φασιν ὑπὸ τοῦ 
Οἰνομάου φονευϑῆναι καὶ Δυκοῦργον ΛΜάσιόν τε καὶ 
Χαλκώδοντα καὶ Τρικόλωνον ..... . Τρικολώνου δὲ 
ὕστερον ἐπέλαβεν ἐν τῷ δρόμῳ τὸ χρεὼν ᾿Αφιστόμαχόν 
τε καὶ Πρίαντα, ἔτι δὲ Πελάγοντα καὶ Αἰόλιόν τε καὶ 
Κρόνιον. ΟἿ, β680]. δὰ Ῥιπά. ΟἹ]. 1, 127: Οἱ ἀναιρεϑέντες 
οὗτοί εἰσι’ Μέρμνης, Ἱππόϑοος, Πέλοψ ὃ Ὀπούντιος, 
᾿Δκαρνάν, Εὐρύμαχος, Ἐὐρύλοχος, Αὐτομέδων, ΛΜάσιος, 
Χάλκων, Τρικόρωνος, ᾿“λκάϑους ὁ Παρϑάονος ), ᾿4ρι- 
στόμαχος, Κρόκαλος" τούτῳ τῷ ἀριϑμῷ τῶν ἄπολω- 
λότων μνηστήρων καὶ Ἡσίοδος καὶ ᾿Επιμενέδης συμ- 
μαρτυρεῖ. Ἑϊπᾶοο. Ρ. 814, 9 8αα. 

189. 

Ῥαιβ. Χ, 81, 8 (2): Ἐς δὲ τοῦ Μελεάγρου τὴν 
τελευτὴν Ὁμήρῳ μέν ἐστιν εἰρημένα ὡς ἡ ᾿Ἐρινὺς 
καταρῶν ἀκούσαι τῶν ᾿4λϑαίας καὶ ἀποθάνοι κατὰ 

ταύτην ὁ Μελέαγρος τὴν αἰτίαν" αἵ δὲ Ἠοῖαί τε κα- 

λούμεναι καὶ ἡ «“Μινυὰς ὡμολογήκασιν ἀλλήλαις" 
᾿Δπόλλωνα γὰρ δὴ αὗταί φασιν αἱ ποιήσεις ἀμῦναι 
Κούρησιν ἐπὶ τοὺς Αἰτωλούς, καὶ ἀποθανεῖν Μελέα- 

γρον ὑπὸ ᾿Ζ4πόλλωνος. 

1600. 

ΞΟΠ. Τϑυγ. δὰ ΑΡ0}]. Βμοά. ΤΥ͂, ὅ7 (ρ. 486, 80 

Κο1.): Ἐν δὲ ταῖς μεγάλαις ᾿Ηοίαις λέγεται τὸν ᾿Εν. 

1) Πορϑάονος Ἐϊπυᾶοο. 2) Ηδθα.,,0 Ῥαυβδηῖα οοτεβοηάδ 
οθῃβοὺ Ὗ βϑβοιἑης. δὰ Ὀιοᾶ. ΤΥ͂. 78“. ΜΑΓΚΟΚΒΟΒ. 
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δυμέωνα ἀνενεχϑῆναι ὑπὸ τοῦ Διὸς εἰς οὐρανόν" 
ἐρασϑέντα δὲ Ἥρας εἰδώλῳ παραλογισϑῆναι τὸν 
ἔρωτα) νεφέλης καὶ ἐκβληϑέντα κατελϑεῖν εἰς “Διδου. Ὁ 
Θυδθ ΟΧ Ποὺ ϑοβο)ο μαυβδία δρυὰ Ευδοοίαι Ρ. 148, 9 

864ᾳ. Ἰοσαὐχ, νὴ 18 ἸΔοχαπί. 

161, 

101. 1, 118: Ἐν δὲ ταῖς μεγάλαις Ἠοίαις λέγεται 
ὡς ἄρα Μελάμπους φέλτατος -ὦν τῷ ᾿άἀπόλλωνι ἀπο- 
δημήσας κατέλυσε παρὰ Πολυφάντῃ). βοὸς δὲ αὐτῷ 
τεϑυμένου δράκοντος ἀνερπύσαντος παρὰ τὸ ϑῦμα, 
διαφϑεῖραι αὐτὸν τοὺς θεράποντας τοῦ βασιλέως") 
τοῦ ὃὲ βασιλέως χαλεπήναντος ........{0Ὁ . τὸν 

Μελάμποδα λαβεῖν καὶ ϑάψαι"). τὰ δὲ τούτου ἔγγονα 
τραφέντα ὑπὸ τούτου λείχειν τὰ ὦτα καὶ ἐμπνεῦσαι 
αὐτῷ τὴν μαντικήν" διόπερ κλέπτοντα αὐτὸν τὰς βόας 
τοῦ Ἰφίκλου εἰς Αἴγιναν) τὴν πόλιν περιληφϑέντα 
δεϑῆναι, καὶ τοῦ οἴκου μέλλοντος πεσεῖν, ἐν ᾧ ἦν ὁ 
Ἴφικλος, τῇ διακόνων πρεσβύτιδι μηνῦσαι τοῦ Ἰφίκλου, 
χαὶ τούτου χάριν ἀφεϑῆναι.) ΟἿ 5080). Ῥαγ., ουΐὰβ 
Ἰοοίζομπ δ Ὁ] ΟΡΘῖδθ Ῥγουχα ογαῦ, ἴθ ποίϑ ΒΡροβαϊ, οὐ 

ἙΕυδοοσΐϑηη Ὁ. 2806, 29 8Βαα. 

1δ2. 
ΤΌΪᾶ. Π|,181: Πεπηρῶσϑαι δὲ Φινέα φησὶν Ἡσίοδος 

1) 5΄Ί΄ο ΚΑΙ]. --- εἰδώλῳ παραῖ. τὸν ἔρ. νεφ. Τιδυγ., παραῖ. 
εἶδ. νεῳφ. διὰ τὸν ἔρωτα Ῥᾶτ. 2) Πολυφάτῃ Ῥαχ. 8) διαφϑεῖ- 
ραν --- βασιλέως] κατέφαγε τὸν τοῦ Πολυφάτου ϑεράποντα 
Ῥᾳγ. 4) Ηδθο ταϑηϊξοείο ταυελ]α βυμπύ. Ἐοτί. χαλεπ. καὶ τὸν 
δράκοντα ἀποκτείναντος, τὸν ΜΙελ. λαβεῖν τὸ σῶμα καὶ ϑαψαι. 
ὃ) ,Εοτέαβθο Ἔχϊνον" Καὶ]. 6) καὶ --- ἀφεθῆναι] καὶ Μελάμ- 
ποδα αἰδεσθεὶς ἀπέλυσεν, ἐπιδοὺς αὐτῷ καὶ τὰς βοῦς, ἃς ἀφί- 
κετὸο Ἠλέψαι Ῥδτ. 
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ἐν μεγάλαις Ἠοίαις, ὅτι Φρίξῳ τὴν ὁδὸν ἢ ἐμήνυσεν. 
Οὐδ οσχβουὶρδιὶ Εἰυᾶοο. Ρ. 416 β8αβ. Οἔ, ἔν. 7ὅ. 

168. 

Τρϊά, Π, 1192: "άργος] εἷς τῶν Φρίξου παίδων 
οὗτος. τούτους ........ ᾿Δκουσίλαος καὶ Ἡσίοδος ἐν 

ταῖς μεγάλαις Ἠοίαις φασὶν ἐξ ᾿Ιοφώσσης τῆς “ἴἥτου. 
καὶ οὗτος μέν φησιν αὐτοὺς τέσσαρας, "άργον, Φρόν- 
τιν, Μέλανα, Κυτίσωρον ὃ). 

164. 

Τρ1ἃ. ΙΥ, 828: ἐν δὲ ταῖς μεγάλαις Ἠηοίαις Φόρ- 

βαντος καὶ Ἑκάτης ἡ Σκύλλα. 

168. 

ΞΌΒΟ]. δὰ ΡῬίπᾶ. Ιβέμτα. Υ (1), ὅ8 ρ. ὅ417 Βοϑοῖῇ.: 
Οὐ γὰρ ὁ Τελαμὼν ἐκέλευσε τῷ Ἡρακλεῖ ἐμβῆναι τῷ 
δέρματι καὶ εὔξασϑαι, ἀλλ᾽’ αὐτὸς ὁ Ἡρακλῆς τοῦτο. 

κατ᾽ ἰδίαν ἔπραξε προαίρεσιν. εἴληπται δὲ ἐκ τῶν 
μεγάλων Ἠοιῶν ἡ ἱστορία" ἐκεῖ γὰρ εὑρίσκεται ἐπι- 
ξενούμενος ὁ Ἡρακλῆς τῷ Τελαμῶνι καὶ ἐμβαίνων τῇ. 
δορᾷ καὶ εὐχόμενος, καὶ ........ ὃ ὁ διόπομπος 

αἰετός, ἀφ’ οὗ τὴν προσωνυμίαν ἔλαβεν 4ἴας.") 

166. 

Αραμ. ϑοαθὶ ρ. 108 οοίί!. (θἃ. «1}.): Τῆς ᾿Α΄σπί- 

1) τὴν εἰς Σκυϑίαν ὁδὸν Ῥαγ. 2) Κύτωρον Ῥᾶτ. (οἴ. δέταῦ. 
ΧΙ νυ. ὅ44 ΟΧύτ., ααθτι ἰοοῦχα ᾿ἰδαάανι Μαγοκθομ.), 8) Ποῦῦβ 
ταυίϊυθ. καὶ οὕτως ὃ γαϊρζο, καὶ οὗτος ὁ (ᾳυδιινὶβ ἀπ τἐδη οι) 
ΒοΘΟΚὮ, 4) Ροχίϊοῦ οο δὰ ϑοολοίδελβ ᾿ὐοσ Ηογοῦϊομι οἵ 
Τοδθοηθιι ἴδοΐδθ ἰοἰξϊατη, αὐ οοπϊυποίὶ Ττοΐδὰ ΘΧΡΌβηΔ- 
νου. ΜδτΟΚΒΟΏ. 
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δὸς ἡ ἀρχὴ ἐν τῷ δ΄ καταλόγῳ φέρεται μέχρι στίχων. 
γ' καὶ 5.1). 

167. 

Απίοπίη. Τύρου. ὁ. 28: Ἰστορεῖ Νίκανδρος τε- 
ροιουμένων α΄ καὶ Ἡσίοδος ἐν μεγάλαις Ἠοίαις κτλ. 

Ἄργου τοῦ Φρίξου καὶ Περιμήλης τῆς ᾿ἀδμήτου 
ϑυγατρὸς ἐγένετο Μάγνης. οὗτος ᾧκχησεν ἐγγὺς 
Θεσσαλίας, καὶ τὴν γῆν ταύτην ἀπὸ αὐτοῦ Μαγνησίαν 
προσηγόρευσαν οἱ ἄνθρωποι. ἐγένετο δ᾽ αὐτῷ παῖς 
περίβλεπτος τὴν ὄψιν Ὑμέναιος. ἐπεὶ δὲ ᾿4πόλλωνα 
ἰδόντα ἔρως ἔλαβε τοῦ παιδὸς καὶ οὐκ ἐξελίμπανε τὰ 
οἰκία τοῦ Μάγνητος, Ἑρμῆς ἐπιβουλεύει τῇ ἀγέλῃ τῶν 
βοῶν τοῦ ᾿“πόλλωνος. αἵ δὲ ἐνέμοντο ἵνα περ ἦσαν 
αἱ ᾿ἀδμήτου βόες" καὶ πρῶτα μὲν ἐμβάλλει ταῖς κυσίν, 
αἱ ἐφύλαττον αὐτάς, 4ήϑαργον καὶ Κυνάγχην. αἵ 
δὲ ἐξελάϑοντο τῶν βοῶν καὶ τὴν φυλακὴν ἀπώλεσαν᾽ 
εἶτα δ᾽ ἀπελαύνει πόρτιας δώδεκα καὶ ἑκατὸν βοῦς 
ἄξυγας καὶ ταῦρον, ὃς ταῖς βουσὶν ἐπέβαινεν. ἐξῆπτε 
δὲ ἐκ τῆς οὐρᾶς πρὸς ἕκαστον ὕλην, ὡς ἂν τὰ ἴχνη 
τῶν βοῶν ἀφανίσῃ" καὶ ἦγεν αὐτὰς ἐλαύνων διά τε 
Πελασγῶν καὶ δι᾽ ᾿Δχαίας τῆς Φϑιωώτιδος καὶ διὰ 
Δοχκρέδος καὶ Βοιωτίας καὶ Μεγαρίδος καὶ ἐντεῦϑεν 

εἰς Πελοπόννησον διὰ Κορίνϑου καὶ “Μαρίσσης ἄχρι 
Τεγέας. καὶ ἐντεῦϑεν παρὰ τὸ “ύκαιον ὄρος ἐπο- 
ρεύετο καὶ παρὰ τὸ Μαινάλιον καὶ τὰς λεγομένας 
Βάττου σκοπιάς. ᾧκει δὲ ὃ Βάττος οὗτος ἐπ᾽ ἄκρῳ 

1) Τιοοϊοηθτα ἀθρσγαναίδια ψυ' καὶ σ΄ ΟΟΥΥ. ὅδ. Ῥούπβ 
Ιεσσ. Δἰξ. ρ. 462. Μομθο ϑουϊ, γνυ. 42---46 δηΐθ νυ. 89 ροῃθῃ- 
ἀοβ 6886. 

Ἐνϊσο. σε. Ἑταρτυαθεΐδ. 1. 10 
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τῷ σκοπέλῳ, καὶ ἐπεὶ τῆς φωνῆς ἤκουσε παρελαυνο- 
μένων τῶν μόσχων, προελθὼν ἐκ τῶν οἰκίων ἔγνω 
περὶ τῶν βοῶν, ὅτι κλοπιμαίας ἄγει" καὶ μισϑὸν 
ἤτησεν, ἵνα πρὸς μηδένα φράσῃ περὶ αὐτῶν. “Ἑρμῆς 
ὃΣ δώσειν ἐπὶ τούτοις ὑπέσχετο, καὶ ὁ Βάττος ὥμοσε 
περὶ τῶν βοῶν πρὸς μηδένα κατερεῖν. ἐπεὶ δὲ αὐτὰς 
Ἑρμῆς ἔκρυψεν ἐν τῷ πρηῶνι παρὰ τὸ Κορυφάσιον, 
εἰς τὸ σπήλαιον εἰσελάσας ἀντικρὺς Ἰταλίας καὶ Σικε- 

λίας, αὖϑις ἀφίκετο πρὸς τὸν Βάττον ἀλλάξας ἑαυτὸν 

καὶ πειρώμενος, εἰ αὐτῷ συμμένειν ἐπὶ τοῖς ὁρκίοις 
ἐθέλει. διδοὺς δὲ μισϑὸν χλαῖναν ἐπυνθάνετο παρ᾽ 
αὐτοῦ, εἰ μὴ κλοπιμαίας βοῦς ἔγνω παρελαϑείσας. 
ὁ δὲ Βάττος ἔλαβε τὴν χλαμύδα καὶ ἐμήνυσε περὶ 
τῶν βοῶν. Ἑρμῆς δὲ χαλεπήνας, ὅτι διχόμυϑος ἦν, 
ἐρράπισεν αὐτὸν τῇ ῥάβδῳ καὶ μετέβαλεν εἰς πέτρον. 
καὶ αὐτὸν οὐκ ἐκλείπει κρύος οὐδὲ καῦμα" λέγεται δὲ 
καὶ ὁ τόπος παρ᾽ ὁδευόντων ἄχρι νῦν σκοπιὰ Βάττου. 

ΟΕΎΟΙΒ ΝΟΌΡΤΊΑΕ. 

Π6 ΟΣ 18 δαοίοσο Ρ]αὐ. τηογϑ]. Ρ. 780 Ε΄. Ὁ τὸν 
Κήυκος γάμον εἰς τὰ Ἡσιόδου παρεμβαλών. Οοπίτα 
Αἴμϑὰ ΠΡ. 49 Β: Ἡσίοδος ἐν Κήυκος γάμῳ (κἂν 
γὰρ γραμματικῶν παῖδες ἀποξενῶσι τοῦ ποιητοῦ τὰ 
ἔπη ταῦτα, ἀλλ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ ἀρχαῖα εἶναι) κτελ. 

Οθγοῖβ παρίϊδ8 ραγύθπι ἔπλθβο Οδίδ]ορῦὶ Ὑὁ] Εοθασυτα, 
ΨΘΥΙΒΙΤΩ116 οδὺ, οὗ, αἀυοῊοβ ᾿ἰδυάανγιὺ Μαγοϊβοθο δ, Ρ. 154. 
(ἀοοὐ!!. ρτδϑίδι. ρ. 1,Χ11. 

1608. 

Αἰμβοῃ. Π ρ. 49 Ο: Ὅτι Ἡσίοδος ἐν Κήυκος 

γάμῳ (κἂν γὰρ γραμματικῶν παῖδες ἀποξενῶσι τοῦ 
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ποιητοῦ τὰ ἔπη ταῦτα, ἀλλ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ ἀρχαῖα 
εἶναι) τρέποδας τὰς τραπέξας φησί 01]. ῬΟ]]. Υ͂Ἱ, 88: 
ἦσαν δέ τινες πρῶται τράπεξαι καὶ δεύτεραι καὶ 
τρίται καὶ τρίποδες μέν, ἐφ᾽ ὧν ἔκειντο, καὶ ἔστι 
τοὔνομα παρ᾽ Ἡσιόδῳ. 

1609. 

β6}01. Τίδαχ. δᾶ ΑΡ0]]. Βμοᾶ. 1, 1289: Ἡρόδωρος 
δέ φησι μὴ συμπεπλευκέναι (8ο. τοῖς ᾿Αργοναύταις) 
αὐτόν (Βδτδοϊθτα) τε καί τινας ἄλλους. Ἡσίοδος δὲ 

ἐν τῷ Κήυκος γάμῳ ἐκβάντα φησὶν αὐτὸν ἐφ᾽ ὕδατος 
ζήτησιν τῆς Μαγνησίας περὶ τὰς ἀπὸ τῆς ἀφέσεως 
αὐτοῦ ἢ ᾿“φετὰς καλουμένας ἀπολειφϑῆναι. ὕπᾶο δᾷ 
Οεγοῖβ σορίδυμα ΒΟΥΟΘ Ῥοχυθηϊ, οἵ, ΒΑΟΘΟΌΥ]. ἔγ. 88 [8Ρ. 

Αίβοῃ. Ψ Ρ. 178 Β (7ο). 1 ρ». 826 Μοΐη.): Βακχυλίδης 
δὲ περὶ Ἡρακλέους λέγων ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τοῦ 
Κήυκος οἶκον φησίν] ἔστα δ᾽ ἐπὶ λάινον οὐδόν, Ϊ τοὶ 
δὲ ϑοίνας ἔντυον, ὧδέ τ᾽ ἔφα" ] αὐτόματοι δ᾽ ἀγαϑῶν 
δαῖτας εὐόχϑους ἐπέρχονται δίκαιοι ] φῶτες οὐ ΖοποΌ. 
Π, 19 (αὐτόματοι δ᾽ ἀγαϑοὶ ἀγαϑῶν ἐπὶ δαῖτας ἴεν- 
ται οὕτως Βακχυλίδης) αἰΐδᾳιθ ὑοβίϊπιοπία, ἀα8θ 60ῃ- 

ξοβδιὺ σὰ, Ηυριὶ αἰΠροιίδα: ἀὯθ ΟἸΤΘΘΟΟΤΌΙΩ ὈΓΟΥΘΥΌΪΟ 

αὐτόματοι δ᾽ ἀγαϑοὶ ἀγαϑῶν ἐπὶ δαῖτας ἴασιν (Τατῖο. 
1872) Ρ. 9 5ᾳᾳ. 

170. 

Ἰδὼν δ᾽ ἱππηλάτα Κῆνξ. 
ὅ080], ὕοα. Α δὰ ἢ. ἢ, 119: ὁ δὲ ἱππότης ἄρα οὐ 

1) αὐτοῦ] τῆς 4ργοῦς 8680]. Ῥαγ. 
Εταρστα. ΟἼΧΧ, Χῆνξ])] δ᾽. ΒΟΚΙ.; κῆρυξ οοὰ. 

108 
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φυγάς, ἀλλ᾽ ἱππικός. καὶ ὁ Ἡσίοδος δὲ οὕτως ἀκή- 
κοεν᾽ οοἰδὼν --- Κῆυξ'., ἀντὶ τοῦ ἱππιρός. 

111. 

Ῥ]αῦ, τλοχϑ]. ρ. 7180 Ε: καϑάπερ οὖν τὸ πῦρ την 

ὕλην ἐξ ἧς ἀνήφϑη, μητέρα καὶ πατέρα οὖσαν, ἤσϑιεν, 
ὡς ὁ τὸν Κήυκος γάμον εἰς τὰ Ἡσιόδου παρεμβαλὼν 
εἴρηκεν. 

ἀτοροῦ. Οονί, περὶ τρόπων ἴῃ ὙΥΙ2ὶ Βμοίί. τ. 
ὙΙΠ γν. 116 5α.: αἴνιγμά ἐστι φράσις διάνοιαν ἀποκε- 
κρυμμένην ᾿καὶ σύνθετον πειρωμένη ποιεῖν, ὡς παρ᾽ 
Ἡσιόδῳ ..... οὐ μητέρα μητρὸς ἄγοντο  αὐαλέην 
[τε] καὶ ὀπταλέην, ἐπεὶ δοκεῖ πρῶτα μὸν ξηραίνεσθαι, 
εἶτα ὀπτᾶσϑαι' σῳφετέροισιἶ᾽ τέκεσαρδ), τοῖς ἑαυτοῦ 
τέχνοις, λέγει δὲ τοῖς ξένοις (Ὁ)"), τὸ δὲ τεϑνάναι, 
καϑὸ δοκεῖ ἐκ τῆς ὕλης εἰλῆφϑαι). Τιοσῦτα ἐπάϊοανὶὶ 
Βορκ ῬΆ1]1Ο]. ΧΧΙΧΣ γ. 819. 

ΟΗΙΒΟΝΙΒΚΒ ΡΒΑΒΟΕΡΤΑ. 

Ῥαυβδι. ΙΧ, 81 8 ὅ (4): Ἔστι δὲ καὶ ἑτέρα (δόξα) 
κεχωρισμένη τῆς προτέρας, ὡς πολύν τινα ἐπῶν ὑ 
Ἡσίοδος ἀριϑμὸν ποιήσειεν.“...... παραινέσεις τὲ 
Χείρωνος ἐπὶ διδασκαλίᾳ δὴ τῇ ᾿4χιλλέω ς. ϑ6ιοὶ. 
δὰ Ῥιπᾶ. Ῥγίῃ. ΥἹ, 19: τὰς δὲ Χείρωνος ὑποϑήκας 

Ησιόδῳ ἀνατιϑέασιν. Αυοίοτοθ ααἰθυβ ἔν. 178 ἀθθοίυτ: 
τὰς Ἡσιόδου ὑποθήκας. Ἡορμδοβίίο ρ. 17 ΟΘιαϊϑβί. 

1) τε δαα!ά!. 2) σφετέροισι βοτὶρεὶ, οὗ. Βδοαΐ. 90; ἐφ᾽ 
ΑΙ ἑτέροισι γυ]ϊρο. 8) τέκεσσι Βογὶρβὶ, τέκεσι οοᾶ. Βδγ., τεκέεσσι 

το]ϊαυ,. 4) ξύλοις οαϊΐον Οδηΐα γρ. 80. ὟΥ 12. ὅ) Βδ;. 
ἐκκεκόφϑαι, ππὰ8 Ῥαγ. ἐκκόφϑαι. 
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(18 βᾳ. 1105.): διὰ τοῦτο καὶ Κρατῖνος ἐν τοῖς Χείρωσι 
πεποίηκε οοὔὐκῆψιν μέν, Χείρωνες ἐλήλυμεν, ὡς ὑπο- 
ϑήκας “. 

Ουΐπξ}}]. 1, 1, 1δ: (Ατϊβίορμδῃθϑ ρυδιησηδυ σα) ὈΥΙΠ..8 

ὑποϑήκας ..... ποραντὺ 6586 πΐυ8 ροοΐίδα (86. Ἠοβίοα!). 
Οὐ ΜαυοκβοΒ Σ, ν. 178 5αᾳ. 

112. 

Εὐ νῦν μοι τάδ᾽ ἕκαστα μετὰ φρεσὶ πευκαλίμῃσι 
φράξεσϑαι" πρῶτον μέν, ὅτ᾽ εἰς δόμον εἰσαφίκηαι, 
ἔρδειν ἱερὰ καλὰ ϑεοῖς αἰειγενέτῃσιν. 

86.101. δὰ Ριπά. Ργίῃ. ΥἹ, 19: τὰς δὲ Χείρωνος ὑπο- 

ϑήκας Ἡσιόδῳ ἀνατιθέασιν, ὧν ἡ ἀρχή" ,,»εὖ -- 
αἰειγενέτῃσυν“., 

112. 

ἀτϑιαμι. ἴῃ Βδοδπι. Απϑοᾶ. αν. Π ρὑ. 88ὅ: ἀκεστὴς 
λέγουσιν οἵ παλαιοί, οὐκ ἠπητής, ἠπήσασϑαι᾽ ἔστι 
μὲν ἅπαξ παρ᾽ ᾿Δριστοφάνει ἐν Δαιταλεῦσι ,,καὶ 
χύόσκινον ἠπήσασϑαις. σὺ δὲ λέγε ἀκέσασϑαι τὸ ἵἷμά- 
τιον παίξων γὰρ τὰς Ἡσιόδου ὑποϑήκας ᾿Δριστοφά- 
νῆς εἶπε τοῦτο. Ἑδάοια ἰταὰϊέ ῬἈγγηΐοι. ρΡ. 91 0.2) 

Ετασα. ΟἸΧΧΤΙ. Ιοσαπι οοχγαρίυσα ὃχ οοᾶ. ἀοὐξ. βδῃ- 
ἃγὺ ΒΟΘΟΚΒ. --- 1. Ἰμοροθδίτι εὖ νῷ τοι ἕκαστα μεταλλᾷ ἀειγε- 
Ῥέτῃσι (810 Ποθβη. Ρ. 444) γ9] εὖ νύ τοι τάδ᾽ ἔκ. μετάλλα ϑεοὶς 
ἄξιγ. --- τὰ ἕκαστα Βαϊξίπι. -- - πευκαλέμῃσι] ϑδῖΆ6 ΒΟΘΟΚΒ. Ιι. 
Ῥιπά.; πευκαλέμοισιν οοά. ἀοίί. -- ΟΘ9. στ΄ εἰς] 810 ΒΟΘΟΚΆ. 
Θοοἰε]. οἱ; ὅταν εἰς σὸν οοᾶ,, ὅτ᾽ ὧν θὰ. ΜΑΣΟΚΒΟΒ. 

1 ΜΙ ἴογθ οθϑχύασα γι δίας, Ἡθριοάσθχα ἴῃ ΠΟ ΟἈΓΙΩΪΏΘ 
ἠπήσασϑαι νοολθο]0 ἀθῦχῃ ἔΌϊ886, οἰϑὶ ἔοτίθ ἐοΐσχῃη τα β οὐ υτη 
ὃΣ ὁ0 βυιμρίασα θϑί. ΜΏΣΟΚΒΟΝ, 



160 ο ΒΔΟΤΎΠΙ ΙΔΑΕ]. 

114. 

Θυϊπθ!}. 1, 1, 1δ: Θυϊάδιῃ 1ιὐ 0 Ὑ18 ᾿ῃϑὑϊαθῃαοθ, αὐἱ 

ΤΑΪΠΟΥ͂ΘΒ βορύθμι 8Π218 οβδϑηῦ, πὸ ρΡυϊαγογιηῦ, αποα 1118 

ΡΥΪΤάσσα ϑοίδϑ οὐ ᾿πἰθ]θοΐασα αἰ ΒΟ θ᾽ μᾶστιπη ΟΔΡΟΥΘ οὐ 18ἃ- 

Ὀούθὰ ρδίϊ] ροϑβοίύ. [ῖπ αὰἃ Ββοιῃίθηξία, Ησβιοάθτη 6880 

ΡΟΣ ἰτδάυπῦ, αὐ δηΐο σγϑιωτηδίύϊουα Αὐὶβίορδηθῃ 

ξαογαπί. Νίϑτῃ 15 ρυασθ ὑποϑήκας, ἰὰ απὸ |ἴρτο βοσίρίαπι 

 Β00 ἱπνθηϊξαγ, Ὡθραγιὺ 6886 μυΐυβ ροθϑίδθ.. 

ΒΑΟΤΎΥΙΙ ΤΡΑΕ]Ἰ. 

βϑυϊὰ, ν. Ἡσίοδος (ν. Ρ. 18): ποιήματα δὲ αὐτοῦ 
ταῦτα" ....... περὶ τῶν Ἰδαίων Ζακτύλων. 

ΟἸθα. ΑἸἹοχ. ϑίγοπι.ὄ 1 ρ. 182 (806 Α) ὅ5γ10. 860 

Ῥοϊί. Τινὲς δὲ μυϑικώτερον τῶν ᾿Ιδαίων καλουμένων 
δακτύλων σοφούς τινας πρώτους γενέσϑαι λέγουσιν, 

εἰς οὺς ἥ τε τῶν ᾿Εφεσίων λεγομένων γραμμάτων καὶ 
ἡ τῶν κατὰ μουσικὴν εὕρεσις ῥυϑμῶν ἀναφέρεται. 
δι’ ἣν αἰτίαν οἱ παρὰ τοῖς μουσικοῖς δάκτυλοι τὴν 
προσηγορίαν εἰλήφασι. Φρύγες δὲ ἦσαν καὶ βάρβαροι 
οἱ Ἰδαῖοι δάκτυλοι. ΕΛ ρῬαυ]]ο 1πῆτα (ρ. 862 Ῥοί!.): 
Κέλμις τε αὖ καὶ ΖΔΙωχμναμενεὺς οἵ τῶν Ἰδαίων δακτυ- 
λοι πρῶτοι σίδηρον εὗρον ἐν Κύπρῳ, 4“έλας δὲ κτλ. 

(οἴ, ἔγαρτα. 176). 
0 Βοὺ οϑιτΐῃθ ΠΟΌΘΟΚ Αρίβδορῃ. ρ. 1166: ,ϑυϊάδο 

ἐοβυϊλομϊο ΠΟΡΪΒ ἱηποία!ὑ ΟΔΥΠ 5 Ηθϑὶοᾶθὶ ᾿μβουὶρύϊο 

περὶ ᾿Ιδαίων Ζ4ακτύλων, Οτοϊοθηβίαπι δὲ ῬΑσΥρίοσσμ, 
μϑυᾶ ἔαο:]19 ἀϊούα; πᾶιὰ ἐούΐαπι διιίθθαχα. οϑὶ. Ξ'6ἃ ϑοᾶθιι 
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δυοίοτο Ρ] πῖπΒ Ὠβοίγ]οβ Οτοίδο ἱπξοσί ὙΠ], δὅ7 ᾽).... πἷδὶ 
116, απο8 Ηροδιοάυβ διρῖσθο πομιῖπθ [ἀ8008 γοοδνοχδΐ, 

800 τ ἱ το 1486 Ογθίϊοδθ δϑϑίσιαυῦ, αὖ πούϊοτί, ̓  3568 αἰΐδπι 

Ηρεϊοᾶϊ βοπίθῃςίαπι ΟἸοπιθμβ δοσὲ ϑέγοια, 1 ρ. 8362 ὅς 
ΘΧΟΙ88.01}1 ἀἰβογορϑδηῦ, αποπίδηι Ηθδιοάο ρ]υγα ἃ ἀἰγοσοῖ 

δυοίοσιθυαΒ βαδιθοία βαπὺ οδχτηΐηδ. [8 αὐἱάθηι αὐτὶ ΤΉθορο- 

πἰᾶτὶ οΟμΙαϊξ, πϊ Ιοσϑαὶ ἴῃ Οτϑία πδίαμι οὐ δἰξιτι σα ]}{18 

ΥΘΙΒΙΡᾺΒ ἡδγχαὺ, οαἀποδίοσοβ οἷυβ Ἀδοίγϊοθβ βἰ1ϑμξῖο ΡΓδ6- 

ἰοσια τ γοὶαὺ ἱσποίοβ. ΟΥὁἉ, Μδγόκβοι, Ρ. 172. 

1178. 

ΡΙη. Ν. Η. ὙΠ, ὅ6 (8 197): 468 οοπῆσςγο οὐ ὑθχι- 
Ῥθγᾶσθ Ασϊβίοίϑιοβ Τύγάπτα ϑογύμθη ταοπδίγδββθ, ΤΉΘΟΡΙγα- 
βίαβ Π6184ῃ ῬΈσυσθια ρυϊδηῦ, δα σῖδηι δ ΌΥΊοδτα 811: ΟΠ 8]γ- 
88, 811 Ογοϊοραθ, ἴοσσαμα Ἠοϑιοάὰβ πὰ Οτοία 608 ααὶ 
γοοδίϊ βαηὺ Ὠδοίν]ϊ [Ιἀδοὶ. 

1160. 

ΟἸθχα. ΑἸοσχ, βίσοτα. 1 ρ. 182 (8017 Α1)) 3γ}10. 362 Ῥοίί. 
Δέλας δὲ ἄλλος Ἰδαῖος εὗρε χαλκοῦ κρᾶσιν, ὡς δὲ 

Ἡσίοδος, Σκύϑης. 

ΜΕΙΑΜΡΟΘΙΑ. 

Οδυπιθα πο τὰ] βουίρύοσγοβ Ηθβιοᾶο {ὑγπθαθσαμὺ, οὗ, 

Αίμοη. Πρ. 40 Ε, ΧΙ, 498 Α. ΧΠῚ ». 609 Ἐ. 

(Ἰοπι, ΑἸοχ. ϑέσοιω. ΥΙὝἽ ρ. 266 (628 Ὁ) 8.10. 1561 Ῥοί!. 
Οἱ, δίσαν. ΧΙΥ͂ Ρ. 642 οἱ Ῥαυβδηῃῖδθ Ἰοοῦτα ϑαργα (ρ. 79) 

ὀχϑουρέαθπι. Α ϑβοβο]αϑίθ γούθσο 5) δὰ Πυγοοργ. 688 (αθθαι 

βραι αν Τχοίζα) ὁ τῆς Μελαμποδίας ποιητὴς αδοτίυτ. 

1) ΕΥ. 116. 2) Ετ. 116.Ὀ. 38) Οὗ ν. 39. βοβο)ϊυση Ἠοτθ- 
ποῦπῃ (Οοα, Ῥαϊαΐ. δὰ Οἀα, 4 90), ουϊὰ8 παοπίϊοποτα ἔοοιὺ Μϑτοῖς- 
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ΘΘΟΌΠΟ.Β 1106. 8ὺῸ Αὐἰμθῃ. ΧΙ ρ. 498 Α., ἰογῶπε ΧΠῚ 
φῬ. 609 Ἐ οἰξαίατ, 

Οδυτηθη ΟΘΙΘΌΘΥΥΙΠΟΥΙη σϑΐαη, ΜΌΡΒὶ, ΑἸΩΡΒΣ]ΟΟΙΙ, 
Οδ]ομδηΐβ, ΤΊγοϑίδθ ΕἰΒΌΟΥ ΔΒ ΘΟΙΩΡΥΘΆΘΙ 1886 οὐ ἃ Ο]ΔΥΒΒ1Π10 
ΘΟ ΜΙ ΘΙΔΙΏΡΟΔΘ ὨΟΤΘῺ ΒΟΟΘΡΙΒΒ86 ὈΧΟΌΘΌΣ1Β οϑὺ οομπιθοίασα 
ΜδυοΒ ἢ 661}} Ρ. 170. 

1171. 

Θαῦμά μ᾽ ἔχει κατὰ ϑυμόν, ὅσους ἐρινειὸς ὀλύνθους 
οὗτος ἔχει μικρός περ ἐών" εἴποις ἂν ἀριϑμόν; 

Μυριοί εἰσιν ἀριϑμόν, ἀτὰρ μέτρον γε μέδιμνος" 
εἷς δὲ περισσεύει, τὸν ἐπενθέμεν οὔ κε δύναιο. 

ὡς φάτο" καί σφιν ἀριϑμὸς ἐτήτυμος εἴδετο μέτρου" ὃ 
καὶ τότε δὴ Κάλχανϑ᾽ ὕπνος ϑανάτοιο κάλυψε. 

δίχα. ΧΙΥ͂ Ρ. 0642: λέγεται δὲ Κάλχας ὁ μάντις μετ᾽ 
᾿Ἀμφιλόχου τοῦ ᾿Δἀμφιαράου κατὰ τὴν ἐκ Τροίας ἐπάν- 
οδον πεξῇ δεῦρο ἀφικέσθαι, περιτυχὼν δ᾽ ἑαυτοῦ 
κρείττονι μάντει κατὰ τὴν Κλάρον, Μόψῳ τῷ Μαν- 
τοῦς τῆς Τειρεσίου ϑυγατρός, διὰ λύπην ἀποϑανεῖν. 
Ἡσίοδος μὲν οὖν οὕτω πως διασκευάξει τὸν μῦϑον᾽ 

προτεῖναι γάρ τι τοιοῦτο τῷ Μόψῳ τὸν Κάλχαντα 
»»ϑαῦμα --- ἀριϑμόν“; (ΤΥ. 1---2) τὸν δ᾽ ἀποκρίνασϑαι 
ομύριοι --- κάλυψε“ (Υ 8--- 6). 

ΒΟΒΘΗ͂Θ], ἃ τϑὴὰ τοοὸ. ὃχ Τζοίζαθ δια ποίεξ. δὰ ᾿υγσορὮΓ. ὑγϑηβ- 
οΥΡύασα 6880 μοᾶϊθ οοπβίαὺῦ: οὗ, Βυϊίπι. οὐ Ὠὲπᾶ. δὰ 1οο. 

Εταστα. ΟἸΧΧΥ͂ΠΙ. 1. ἐρινεὸς ὅσους ὀλύνθους Ἰ᾿1ΌσΙ; ἐρ. 
ὅσσον ὀλύνϑων Χγϊαμᾶ, ἐρενεὸς οὗτος" ὀλύνθους οὺς δδ᾽ ἔχει 
Βοστῃ. ῥγϑοίαῦ. Εὰγ. Ηρ]. Ρ. ΧΥ͂Ι. Θυοὰ ἀθράϊτηυθβ, ἀρθοίυῦ 
ἸΤΖΒΟΒΌΟΚΙΟ οὐ Βοΐβδ. --- 4. ἐπενθέμεν) 816 β'Ρρομμῃ. ἀθ οχίσοιιϑ 
Οάγεβ. μαι. ρ. 72; ἐπελθέμεν ἸΙὈτῚ δέχ. --- οὔ κε δύναιο 
οθβ οἱ Μείμοκθο δὰ Ευρδοσ, Ὁ. 108 ὑγὸ οὐκ ἐδύναο (τοὶ 
ἐδύναιο). 
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118. 

Ζεῦ πάτερ, εἴϑ᾽ ἥσσω μοι ἔχειν αἰῶνα βίοιο 
ὥφελλες δοῦναι καὶ ἴσα φρεσὶ μήδεα ἴδμεν 
ϑνητοῖς ἀνθρώποις" νῦν δ᾽ οὐδέ μὲ τυτϑὸν ἔτισας, 
ὃς γέ με μακρὸν ἔϑηκας ἔχειν αἰῶνα βέοιο 
ἑπτά τ᾽ ἐπὶ ξώειν γενεὰς μερόπων ἀνθρώπων. ὅ 

ΤχοίΔ. δᾶ Τιγοορηγν. νυ. 682 πέμπελον] τὸν ὑπέργηρων 
ἐνεννον νῦν δὲ τὸν Τειρεσίαν λέγει, ἐπειδή φασιν 
αὐτὸν ἑπτὰ γενεὰς ζῆσαι ἄλλοι δὲ ἐννέα" ἀπὸ γὰρ 
Κάδμου ἦν καὶ κατωτέρω ᾿Ετεοκλέους καὶ Πολυνείκους, 
ὥς φησι καὶ ὃ τῆς Μελαμποδίέας ποιητής" παρεισάγει 
γὰρ τὸν Τειρεσίαν λέγοντα ..Ζεὺς --- ἀνθρώπων“. 
Βοβάθχη σψϑυβυβ αογί Εχορ. ἴθ 1]. ν. 149. 

119. 

Οἵην μὲν μοῖραν δέκα μοιρέων τέρπεται ἀνήρ᾽ 
τὰς δέκα δ᾽ ἐμπίμπλησι γυνὴ τέρπουσα νόημα. 

50}.011. οὐδ. δὰ Τιγοορηγ. 688 ἀνδρῶν γυναικῶν εἰδότα 

Εταρστα. ΟἸΧΧΥΤΙ. 1. Ιοοῦδ ποπαυτη οσηθηδίυβ. ΜΌΘΙ]ΟΣ 
ι οἃ. ὙΖοίζ. δὰ ΤΥΘορΡὮσ. οᾶ. εἴϑε μοι ἤσσω μὲν αἱ. (εἴϑε μοι 
εἰδ᾽ ἥσσω μ᾽ Οοἀᾶ. γι, 2. 8 οὐ 6 ἸΤχοίζ. δὰ Π. πἰδὶ αὐοᾶ 
εὖὐϑ᾽ Ῥγο οοτιτυρίο 110 εἶδ). ὕπᾶθ γοββ εἶϑε μοι εἶϑ᾽ ἥσσω 
γ᾽ αἰῶνα οοπ. εἴθε μοι εἴθ᾽ σόν τ᾽ ϑοιποϊάον. ΝΟΡῚΒ 
ῬΙΟΌΘΔΌΣ118Β νἱάοίασ ΗδυΔΠΩΙ οιμοπαδίο, αὐδηὶ ἱπ ἰδχίθτῃ 
ΤΟΟΘΟΪΤΩΏΒ. --- 2. φρεσὶ] [πὰ οαϊῥ, ΤΙ γΟΟΡΉγ. ΜῸ6]]. ἀοθεῦ. --- καὶ 
ἴσα, αποᾶ πῃ οοἸητη. 8 ΠΥΟΘΟΡΏΓ. Ἰοριΐασ, ἴῃ οοά. Εχορ. Π]. 
δυβοσρεῖθ Ιϑοῦπα. καὶ ἐναέσιμα μ. ἀϑτμαχά. 1,66. ΑΡΟ]]. ν. 160. 
χαὶ ἐνὲ φρ. Βομποϊᾶον. --- 4. Οοἀά. Τχοίζ. δὰ ΤΠ γοοΡὮτ. ὅς γε μακρόν 
μ᾽ δαὸ ὃς μὲ μακρόν γε. (..... ἀκρόν γε ἸτοὶΣ. Εχορ.) -- 
ὅ. τ᾽ Ἶ μ᾽ οοἀά. ἸξείΖ. αἰτοαὰθ Ἰοοο. δ᾽ αοορίξ!. τ᾽ βουὶρεὶ. --- 
ἔτι (αἱ χορ. Π.) οοἀά. ποπη0}}1} οοχυχα. δα ΠΤ ΟΡ. ; ἔτη τ6]]. (Ὁ) 
" πὶ Ματοκβοι. οχ Ῥμιθροπίθ (βιοῦν ἐπὶ γενεὰς ἑπτά, οἵ. δὰ 

,. 119). 
Ετασα. ΟἸἼΧΧΙΧ. 1. ἴην Ὑοβδβ. ο. οὐ, πΟοΩμΉ]]15 Τχοὶς. 

εἰ ΑΡΟ]]ο. μοιρέων ΚΟΘΟΒΙΥ; μοιρῶν γα]ρο. --- 3, τὰς δέκα δ᾽; 

--.. 
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ξυνουσίας] λέγεται τὸν Δία τῇ Ἥρα ἐρίσαι, φάσκοντα 
τὰς ϑηλείας ἤδεσϑαι μᾶλλον τῇ πολλῇ συνουσίᾳ ἥπερ 
τοὺς ἄνδρας), καὶ χρήσασϑαι τῷ Τειρεσίᾳ κριτῇ διὰ 
τὰς δύο αὐτοῦ μορφάς" τὸν δὲ εἰρηκέναι δέκα οὐσῶν 
τῶν πασῶν ἡδονῶν μίαν μὲν ἔχειν τοὺς ἄρρενας, 
τὰς δὲ λοιπὰς 8΄ τὰς γυναῖκας. ὀργισϑεῖσα δὲ ἡ 
Ἥρα ἐτύφλωσεν αὐτόν: ὃ δὲ Ζεὺς ἐχαρίσατο αὐτῷ 
μαντικὴν καὶ πολυχρόνιον ξωήν, ὡς ὃ τῆς ΜΜελαμπο- 
δίας ποιητής" οἐννέα μὲν μοέρας᾽ δέκατην δέ τε μοῖραν 
τέρπεται ἀνήρ᾽ --- νόημα. Ὑοχαιι ]Ἰοοἰζοπθτα (οἵην 
μὲν κτλ.) βογναχιιπὺ Τχοίζ. δὰ 100. 5680]. Αταῦγ. οὐ Ηδη]. 
δα οι. Οα. κ, 494. Αἀποίδίϊο τηϑυρῖμ8}18 δὰ ΑΡο]]οά, 

ΠῚ, .6, 7, 6, ᾳαυδι ἃ τυγύμοργδρηι ἰοχίθ βοιαχογαπὺ Βδ- 

Ῥογ. Ηθσοἢ, 

Ἀρο]]οά. 1. 1. (Β 4 584.) ἩΗσίοδος δέ φησιν ὅτι ϑεασά- 
μένος (86. Τειρεσίας) περὶ Κυλλήνην ὄφεις συνου- 
σιάξοντας, καὶ τούτους τρώσας. ἐγένετο ἐξ ἀνδρὸς 

γυνή, πάλιν δὲ τοὺς αὐτοὺς ὄφεις παρατηρήσας συν- 

ουσιάξοντας ἐγένετο ἀνήρ. διόπερ Ἥρα καὶ Ζεὺς 
ἀμφισβητοῦντες πότερον τὰς γυναῖκας ἢ τοὺς ἄνδρας 
ἥδεσϑαι μᾶλλον ἐν ταῖς συνουσίαις συμβαίνοι, τοῦτον 

ἀνέχριναν κτλ. ΟἿ, ῬΏΙΟ,. ΤΎΔ]1, Μίνταν. οαρ. ΤΥ Ρ. 74 58ᾳ. 
ΧΥ]. [718 8ᾳ. Κο]161]: ἱστορεῖ δὲ καὶ Ἡσίοδος καὶ 

τὰς δὲ δέκ᾽ Αἀποίδεξ. Δα ΑΡρο]]οάογ. --- ,Μαηϊξοδίθμα Αἰ, Ἰοροη- 
αὐυχῃ 6886 ἐννέα δ᾽ ἐμπ. πὰ ὁ ἄθοθα ραγῦϊρυβ πὴὰ αἀθύγϑοία 
Βαροσβαηῦ ποθ" Ηδγηθ. ΒΠδηο 1οοἱ ἱηξογργοίδ ϊοηθιι (αυδπὶ 
ῬΒΙΘρΟΙδΙΒ ὙΘΥΌΣΒ ΕἸΥΙΩΔΥ ῬΟΒ886 ῬΟΥΒΙΘΒΌΤΩ 8101 Βα Όδὺ ΗΘΥΠΘ) 
ἔαϊδατα θ5860 οβίθηἀιὺ Μαγοκβοῦ. -- ἐμπίμπλησι Δάποὺ. δὰ 
ἈΡο]]οᾶ.; ἐμπέπλησι τιαοΐογθθ το] αὶ. 

1) τὰς θηλείας εἴπερ τοὺς ἄνδρ. ἥδεσθαι --- συνουσίᾳ καὶ 
χορ. κτᾶ. οοἄἂ, Μαγό. 
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Δικαίαρχος καὶ Κλέαρχος καὶ Καλλίμαχος καὶ ἄλλοι τινὲς 
περὶ Τειρεσίου τάδε. Τειρεσίαν τὸν Ευήρους ἐν 
᾿ἀρκαδέᾳ [ἄνδρα] ὄντα ἐν τῷ ὄρει τῷ ἐν Κυλλήνῃ ὄφεις 
ἰδόντα ὀχεύοντας τρῶσαι τὸν ἕτερον καὶ παρὰ χρῆμα 
μεταβαλεῖν τὴν ἰδέαν" γενέσϑαι γὰρ ἐξ ἀνδρὸς γυναῖκα 
καὶ μιχϑῆναι ἀνδρί. τοῦ δὲ ᾿πόλλωνοξ αὐτῷ 
χρήσαντος, ὡς ἐὰν τηρήσας ὀχεύοντας ὁμοίως τρώσῃ 
τὸν ἕνα ἔσται οἷος ἦν, παραφυλάξαντα τὸν Τειρεσίαν 
ποιῆσαι τὰ ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ ῥηϑέντα καὶ οὕτως ἀνακο- 
υίδασϑαι τὴν ἀρχαίαν φύσιν. “ιὸς δὲ ἐρίσαντος 
Ἥρᾳ κτλ. --- Ἐπυθίαίῃ. δὰ Οα. ρ. 166δὅ, 41 5αᾳ. Βομπι. 

407 Βδ858. 

180. 

Ἤδιστον δ᾽ ἐν δαιτὶ καὶ εἰλαπένῃ τεϑαλυίῃ 
τέρπεσϑαι μύϑοισιν, ἐπὴν δαιτὸς κορέσωνται. 

Αἰίμθη. 11 ρ. 40 Ε: »ἥδιστον --- κορέσωνται"., Ησίοδος 

ἐν τῇ Μελαμποδείᾳ φησίν. 

181. 

Ἡδὺ δὲ καὶ τὸ πυϑέσϑαι, ὅσα ϑνητοῖσιν ἔνειμαν 
ἀϑάνατοι, δειλῶν τε καὶ ἐσθλῶν τέκμαρ ἐναργές. 

ΟἸθα, Α1οχ. ϑέγζοιι, ΥἹ ρ. 266 βαᾳ. (628 Ὠ) 8710. Τῦ1 
Ρυϊ. Ἡσίοδός τε ἐπὶ τοῦ Μελάμποδος ποιεῖ ,,ἡἡδὺ --- 
ἐναργές““, καὶ τὰ ἑξῆς παρὰ Μουσαίου λαβὼν τοῦ 
ποιητοῦ κατὰ λέξιν. 

Εσϑρτη. ΟἼΧΧΧ. 1. ἡδύ ἐστιν ἐν (γτυϊρο ὁχ οοπίθοίατα 
Ἱερίξας ἡδὺ γὰρ ἔστ᾽ ἐν) οοἀᾶς 6. Μοΐποῖο. Οὗ Ἡπθρπμοσὶ Ηθστη. 
Ι (1866), 3. -- Ῥοπὺ δοοὺ ἤταρτηθηΐμσα, δῦ 18}}0 δὰΐ Οχῖρο 
ἱπέοσν!]ο βοοαδατῃ 6880 Ῥχοχίτηστι τϑοῖθ νἹαϊῦ Βαϊίπι. Τ6Χ. 1 Ὁ. 128. 

Ετάστα. ΟἸἾΧΧΧΙ. 1. ἔνειμαν] 8195 ΜάτΤΟΚΘΟΙΝ,; ἔδειμαν 
γυὶσο. ἔδειξαν αοοί!!. --- ἃ. δεινῶν ΚΟΘΟΒΙ]ΥῪ οοηϊ. ΘΡ.1 Ρ. 18. 
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182. 188. 

Τῷ δὲ Μάρης ϑοὸς ἄγγελος ἦλθε δι’ οἴκου, 
πλήσας δ᾽ ἀργύρεον σκχύπφον φέρε, δῶκε δ᾽ ἄνακτι. 

Καὶ τότε Μάντης μὲν δεσμὸν βρὸς αἴνυτο χερσίν, 
Ἴφικλος δ᾽ ἐπὶ νῶτ᾽ ἐπεμαίετο. τῷ δ᾽ ἔπ᾽ ὄπισϑεν 

᾿ σκχύπφον ἔχων ἕτέρῃ, ἑτέφῃ δὲ σκῆπτρον ἀείρας, 
ἔστειχεν Φύλακος καὶ ἐνὶ δμώεσσιν ἔειπεν. 

Αἰμοθῃ. ΧΙ ρ. 498 Α--Β: Ἡσίοδος δ᾽ ἐν τῷ δευτέρῳ 
Μελαμποδείας σὺν τῷ π σκύπφον λέγει οτῷ --- ἄνακτι". 
καὶ πάλιν ο»κκαὶ τότε --- ἔειπεν. ὙογΒαχα βοουπάυπι 
(πλήσας --- ἄνακτι) Αἰμοπδᾶθο δαοίουθ ὑδὰ8 αϑθοτὺ Επδίδί. 
δα 1]. Ρ. 900, 17 Βοιῃ. (868 Β48.}ὺ δὰ Οἅ. ρ. 1178, 11 

8αᾳ. (θ6 ΒΔ48.). 

184, 

ὸ Ῥχοοίὶ β]αρῦυΒ αὐυᾶ8δ Μοὶδιηροᾶθ βδηῃϑίδθ 6880 

οοπβίαἑ, Αρο]]οᾶ, ΠΠ, 2, 1, 4: ᾿Δκρίσιος μὲν "Ἄργους 
βασιλεύει, Προῖτος δὲ Τίρυνθος. καὶ γίνεται ᾿Ακρισίῳ 

μὲν ἐξ Εὐρυδίκης τῆς “Μακεδαίμονος Ζανάη, Προίτῳ 
δὲ ἐκ Σθενεβοίας ἢ Ἰφινόη Μυσίππη Ἰφιάνασσα᾽ αὗται 
δὲ ὡς ἐτελειώϑησαν, ἐμάνησαν, ὡς μὲν ἩΗσίοδός φησιν, 
ὅτι τὰς Διονύσου τελετὰς οὐ κατεδέχοντος. Αἀ Μοε- 
Ἰδιηροάϊδιη γοΐογὺ ἘΠΒΏΚΘΩ. 

18ὅ. 

Αἰἴμοη. ΧΠῚ ρ. 609 Ἐ. Ἡσίοδος δ᾽ ἐν τρίτῳ 

Εγάρτα. ΟἸΧΧΧΙΠ. 1. μάντης Οοὰ. ὕει. Αἰμθηϑδοὶ. Κι606- 
Ρὶὺ ΜοΙηθΚκ6 (, Νοιαθῃ Ῥχοργίσση τϑαυσὶ βθασθηξία οβίοεαπαί" 
Αμ8]. οὔ. ὑ. 229; οὗ. Βίϑυτο, 0]. 1 Ρ. 827); μάντις γυϊ]βρο. -- 
βοὸς Ἡρτιαβύθεμ. δὰ ΗΦΕΥΟΒ. 1 Ρ. 1806; βιός ν9] βέος οοὐά. 
Αὐδομδιοὶ, --- 1) Οὗ, Ῥχοῦ. δὰ γοσρ. Βα. ΥἹ, 48 ρ. 22 Καὶ!. 
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Μελαμποδείας τὴν ἐν Εὐβοία Χαλκίδα καλλιγύναικα 
εἶπεν. ΟΥ, Εϊυβίαϊῃ, δὰ Ηο. Π. . 878, ὅ3 οι. 
828 Β88. 

186. 

Βέίχαρ. ΧΙΥ͂ ρ. 6716: Ἡσίοδος δ᾽ ἐν Σόλοις ὑπὸ 
Ἀπόλλωνος ἀναιρεϑῆναι τὸν ᾿Δμφίλοχόν φησιν. Οἱ 
ἴταρτα. 177. 

187. 

Μάντις δ᾽ οὐδείς ἐστιν ἐπιχϑονίων ἀνθρώπων, 
ὅστις ἂν εἰδείη Ζηνὸς νόον αἰγιόχοιο. 

(Ἴθι. ΑἸοχ. ϑίτοια. Υ͂ Ρ. 289 (610 Β) Κὅγυ10. 727 Ῥοίΐξ. 
᾿Αλλὰ καὶ Ἡσίοδος δι᾽ ὧν γράφει συνάδει τοῖς προει- 
ρημένοις" μάντις --- αἰγιόχοιο“. 

ΟΡΕΒΑ ΜΑΟΝΑ. 

Ῥχοουϊαβ δὰ Ἠθβ. Ορρ. 126: Τὸ. δ᾽ ἀργύρεον ἔνιοι 
τῇ γῇ ἀκούουσι, λέγοντες ὅτι ἐν τοῖς μεγάλοις 
ἔργοις τὸ ἀργύριον τῆς γῆς γενεαλογεῖ. ἘαΙρθαύ. 
Μγΐ80]. 1Π| 1: Ἡϑϑιοᾶῦβ ἰπ Ὀποο]οοὺ οτυταῖπθ, ) ΟἿ, 
ἴγταριηο. 188.ἀὡ ὕπαρ οΟ]]ρὶ ροΐοθβὺ ἰ8]0 ΘΑΥΤΩΘῚ ὈΌΘΣΙῺΒ 

ἀ6 ἀρυϊουϊ γα ΘΧΡΟΩΘπ8 ἄθαυθ 8118 σοριβ δὰ ϑϑχὰ Ῥ61- 

ἐποπέθαθ, 1 1618 δᾶθο, δὶ 1ᾷἃ οοποϊυᾶογο 11οοὺ οχ ἔγδρτη. 

100, οὐ ρμ]απίϊβ (ἔσαρτω. 188 5α.). 3) Ἡοβιοᾶο ποβέζο 

1) Αρυὰ Αἰμοη. ΥΠ| ὑῥ. 864 Β Ἰοερουδίυτ: νῦν δὲ τούτων 
χτῦὶ .ς 0 ΟῚ ἅπερ πάντα ἐς τῶν εἰς Ἡσίοδον ἀναφερομένων 
μεγάλων Ἠοίων καὶ μεγάλων Ἔργων πεπαρῴδηται, βθ0ἃ 
γοῦα καὶ μϑγάλων "Ἔργων Βροϊυδὶὺ 1)1πα., οΌΣ βαἀβορυϊαπδυν 
τοοδηδοσοθ. Οὗ. Μδῃι. Αϑίτοι. 1, 19 8αα. Ῥτοροτί. Π ([ΠΠ 84, 
γ. 11 5α. 2) Ὑοτῦδ βϑυπὺ ΟαοοὐςΣηριὶ 1 ρσγαθίδὺ. ν. ΧΧΧΙΧ, 
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δαβουιρίσιη 9886θ.ὈΌ 6 π8δὸ τὸ αἰββοσυοχυηὺ 1. 1. Βυν 

» ΗΒ: 0α1 ἘΡΓΑἁΑ͂ ΜΕΓΑΑΑἁΑ͂ ἘΤῚ0Ρ. 1888ὅ6.ὡὈ ὙΘ]ΟΚοΥ Μιβ. 

Βμοα. 1 (1888) ρ. 426 βᾳᾳ. Οδϑβᾶσγ ἴῃ θῖδγυ. ἀπία Υ 

(4888) π. 6ὅ Β5Βαᾳ. (Ρ. ὅ29 544ᾳ.) ΜΔΥΘΚΒΟΙοΥ . Ἠοβὶοαϊ 
..... ἴταριαθηΐα Ὁ. 202 βᾳαᾳ. Μυγο Ηἰβί. 1. ἄττ. 

0]. Π νΡ. 889 πᾳ. 501---ὅ08. 

188. 

ΕἸΙαοαΐ, Μγίδοὶ. ΠῚ, 1 νυ. 7106 βίαν. ὡϑθχοθίοϑ 

ῬΔΙΩΡὮΥ]8 Ἰίηρτια βοχάϊαπβ αἰοϊζαγ, βίοαΐ ἩρβΙοάὰΒ 'ἱπ Βυ- 

ΚΘΟΪ]ΙΟΟ ΟΕΣΤΩΪΠ6 ΒΟΥ ΟΙἸΟΘΠΒ: ὈΘΡΙΪΒΥΟΒΙῚΒ ἰδ ἔπ]γ90 

Ϊ8ο.18 ΙΔΘΏΘΒ ΘΙΔΟΥΌΣΩ, ἰἃ οδὺ ΒΟΣαΙἀῸΒ νΔΥΤΩ ὈΘΏΘ 

οδ]οδίδχυσα βδηραΐηθὸ τόσο. Δα ἢ. 1ο6. ΜΌΠΟΚΟΥ: ,(Οσχβϑθοδ 

γοΥρα ΟἸλῖθθῶ δυπὺ 15 6 θαι ]οραΒ. ΜΒ. 1μ6148, ὁ6 [ἰδ 

γορυϑδοϑοηίαί: Ῥυϊΐορ 1βύϑ8 ἔϊποὰ ὑδοῦϊβ 296 Β61η0- 

Ταχ“,1) --- ὕδοοῦβ ἱπ οᾶ, Θορί!. Ρ. 2δδὅ: Ἐα] σϑμΣ 
Ἰοσβ ἴῃ 604, το Ὁ. Β1Ό]. αοἰμ. 816 Ἰορίξυγ: 

ΒΙΡσοοὺρ σ᾿ βϑοσάϊαρ 
Ῥυϊδοβ Ῥδιαρ 114 Ἰπρυϑ ΒΟΥαΙΔῸΒ αχ: βιοαὺ Θβοαπ5 1 

1, ἀἸοΘ 8 
Ο ΌΘΟ]10Θ ΟΔΥΤΆΪη6 ΒΟΥ] σπροΐοο οἰδῴοόγϑοι οδαοοαβκίθο 

τυπδιμδίιοο ΦΡωΩΦΟς, Ἰὰ οβὺ ϑογάϊαυβ πγασῦσ 686 
Υ] υ8]᾽ ΤῸ 

οδ]οαίϑυση ΒΔΗΡΊΘΟ ΤΌΤ. -- ΗδῸ βουϊρύυσα ΘρΥΘρῚΘ δ 8 Ὁ1- 

᾿αν οοχτϑοίο σταφυλῶν, ἴῃ Ῥοβέχϑιωηϊβ δαύθτα 51}}1] Ἰαῦθσθ 

Ροἰοϑδὺ πἰβὶ αἰμάτιος δρόσος, αυοᾶ Δθᾳὰθ Ὀθπη6 ἀϊοὶ ρούαϊὲ 

1) Μβ. Βοά]. δρ. Οἰδὶβῆ: ρμορίρτοβ βία ἔυαϊγδ Ἰδοϊβιυθῃο- 
Βοιροσθη. Οοα. Βοση. 427 (ουϊυβ Ἰθούζομθηη ὈθΘηΐρτιθ χηΘΟΌΙΩ 
σοχαταπῃτοανὺ στη. Ηδρθη): ῬΘΡΙρτΟΒ ᾿ἰϑὲα ἔαϊαθο ἰδοβ τοθηθ 
ΒΘχΉΟ στ. , 
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΄ῦδῃ ϑῆλυς ἐέρση. Τὰ Ὀθπ6 ΕὈΙρομΐ ἰὰ Ογδϑθοο 
ἰοχία, 81 ΤΩΘΙΔΌΓΒΙΙΒ πΟΒΙΣῚΒ Β408 ἩΔΌΟΥΙ ἀοροί, πὸὰ ἐαϊὺ 

εὖ, βοᾷ καλῶς. ϑαροχβαπὲ ᾿ἰΐοταο ἀδκύθο ἔὰπ, ἃ ααΐραβ 

Π1}1}} ῥχορίτϑ δροδὲ χύδὰ λαχτιστῶν ἃ λακτιστός, ἱ. 6. 
λελακτισμένος. Οὕδτο ποὰ ἀυδιίο ΕπΙροπέππι, δυΐ ᾿ἰρτα- 

Τα, 816 ΒΒΡΌΪΒΒΘ ἰπ οοᾶϊοθ θὺ0: προῖτος σταφυλῶν κα- 
λῶς λακτιστῶν αἰμάτιος δρόσος, αἀπ80ὸ γνοσῦα 1110 βἰο 

γογὐ: ΒΟΤαΙΔαῸΒ ὑσδυῦϊα Ὀθπ60 οδ͵οδύβχγαϊα Ββηρυϊ- 

ΘΒ γΟ8. ΟὝδΟΘΟΒ δυΐοτῃ γοσῦδ παἰγύχῃ ΗθδΙΟαΣὶ βἰηΐ, 8} 

βοία, 8111 αἰϊααϊοθπί, 1) 

189. 

ΡΙαΒ Ν. Η. ΧΥ͂, 1 8 8: Ηρβιοαὰθβ αἀποαὰθ ἰῃ Ρχ1- 

τὴ οαἸξαμα ΔρΎοττιπι ἀοοοπάδιῃ δΥθ ἐγαΐβ υἱύϑηηλ ποραυὶι 

ΟΪ686 βαίοσϑοιῃ ἔστιοίαμι ΟΧχ Θ8 ῬΘΙΌΘΡΙΒΒΘ αἸΘΙΩ]Ό8πΙ: ἰδ 

ἰαγᾶα ἰχμὸ γοὸβ οσγαὺ. ὑπο ρογίποί Ἡργοαού. Υ, 82: 

λέγεται δὲ καὶ ὡς ἐλαῖαι ἦσαν ἄλλοϑι γῆς οὐδαμοῦ 
χατὰ χρόνον κεῖνον (ἴοτο ὅ00 δηποὸβ ἃ. ΟἸσ.) ἢ ἐν 
᾿ϑήνῃσι. Αοοὐέ]. 

190. 

ῬΙη, Ν. Ἡ. ΧΧΙ, 22 8 617: Αβρμοάρίυμι 46 ο]δΥβ- 
8.118 ὨΟΥΡαστα, αὖ αὐοᾶ Βογοῦπι 8114] 8ρρο)]υογιαύ, 
Ηορὶοᾶπβ οὐ ἱπ βυν}β Π88601 αἸχΙ. 

191. 

Τοϊᾷ. ρϑ0}10 ἰμΐγα (8 78): Αβϑρμοάθίοῃ δ Ηρεὶοᾶο 
χυϊάδηη ἨΔ] πλΟΣ ΔΡΡΘ]]811 ΘΟχιβίυσαδνοσγθ, αυοα ἔβ]θατη 8.- 

1) [Ὁ] δὲ προῖτος σταφυλῆφι | εὖ λακτιξομένης αἱμορρόῳ 
τοὺ ἐέρσῃ, ΒΙΐΒο}] (ϑομοᾶ. οτἱδ. Ρ. 86), χαὶ δα γϑγιξαύθσα Ῥγοχημιθ 
δοροβεῖθδθ υἱοί, --- βεβριϑὼς σταφυλῇσιν ἐδ λακτιξομένῃσι 
αἱμόρροις ϑὥροημθὶ ἱπ Ὀιατ. Απίᾳ. Π (1886) Ρ. 208. ΑἸϊογαμι 
46 ἢ, 1. ἐδιιίατῖμδ, Υ. 8Ρ. ΝΔΥΟΚΒΟΙ. 
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ὈΣχοΥ; οδὺ ϑῃΐτμα Β00 ΠΟΙΏΪη6 ὨΔΙΤΟΙ, ΠῸΠ ῬΆΤΥΣΪ οὗ ἸΡΒΌΙΙ 
ΘΥΤΟΥῚΒ ἰπὗοχ ϑυοίογοβ. 

192, 

Ῥ], Ν. Η. ΧΧΙ, 20 8 1456: Ῥο]]οὸ Μυδβαθὰβ οὐ Ηϑο- 

ΒἰοᾶυΒ ρϑγαμρηι ᾿ροπξ αἰρηδίουβ σ]ουίϑθαθθ ἃνυ]αοβ; 

ΡΟΙαμα ἰγϑούδυ!, 0011, ῬΟΙΊυχα οΟμΐσϑ υΘΏΘΠ8, ΒΔΌΘΥΙ, οοηΐγα 

ΒΟΥΡΘΏΪΙΒ Βυ Βίθτ, ὉΠῚ, ῬΟΥΑΥ, 15. ὙἹΩῸ ἀθοοαὰϊ ΥΘΟΘῺΒ 

γ6] δγιάση :Ἰπατὁὸ Οὗ. ΧΧῚ, 1 8 44: ϑιοαῦ δἀρυὰ 

αγϑθοοβ Ῥοϊτυτη ὨΘΥΌ δια, ἱποϊυΐδιη ΜΌΒββοὶ οὐ Ηουοαϊὶ [Ιδὺ- 

αἰθυβ, δα οταπῖα αὐ ]θτη ρτδϑαϊοδι πτῷ Βαροταυθ οοϑύοσϑ δα 

ἴδγαδυα οἰΐδια δὸ αἰρηϊ  αίθβ, Ῥσοσϑυθαιθ ΙαΐγϑΠ, 81 ΤηΟ6Ο0, 

αὖ ἰγδαυπΐ, [0115 Θ'ὰβ ΤΏ81}60 οδϑῃάιᾶδ, του α]θ ῬΌΤΡΌΥΘ, 

8010 οοοΙἀοπίθ οἄθγ]θα δαβριοϊαΐαγυ. ΟΥὁἁ, ΤΠΘορησ. Ηϊβί. 

Ῥ]δηί. ΙΧ, 28 5. (19, 2 ὙΥίπ.): καὶ ὡς δή φασι τὸ 
τριπόλιον (4). πόλιον) ἢ) καϑ᾽ Ἡσίοδον καὶ Μουσαῖον 
εἰς πᾶν πρᾶγμα σπουδαῖον χρήσιμον εἶναι δι᾿ ὃ καὶ 
ὀρύττουσιν αὐτὸ νύκτωρ σκηνὴν πηξάμενοι. ΟἿ. ΤΟΡΘοΚ., 
Αρίβδορ. ρ. 809. 

. 198, 

Ρῃ. Ν. Η. ΧΧΥ, 2 8 12: Ῥυμλὰβ δαΐθιῃ ΟἸΠ ΠΌΤ, 
α.οβ τηθιηουΐα πουϊῦ, ΟΥ̓ΡΏΘαΒ ἀθ ὨΘΥΌΪΒ ΟΟΥΟΒΒ 8] 1χυ8 
Ῥγοάιαϊθ, ροϑὺ θὰ Μυβδουβ οὖ Ηρβιοαυσβ ροϊατλ ΠΘΥΌΔΙΩ 
ἴῃ αὐδηΐυχμη ταϊγαῖϊ β᾽ηὺ αϊχίτηυβ, ΟΥρβθυβ οὐ Ηρβίοαυβ 
ΒυΪ οη05 ΘΟΒΙΛΘΠΔΥΘΥΘ. 

194. 

ΡΙη. Ν. Ἡ. ΧΧΤΙΠ, 1 8 42: Μογδοὶβ ροὐϊομπὶ θα Ρ6Γ 
Υἱσιαῦ ἀ108 δηΐθ οδπ18 ογΐαπι ἰοϊἀθιηααθ ροβίθα βυαϑάοὶ 
Ἡροβιοάυβ υἱδ. 

1) ,ΑἹαθίαν Ηθβίοασθ τριπέτηλον αἰχίαθβο. Οοοί!. ογραβοο. 
δοδαὰ. ἢ. 197. 



ΟΕΝΙΤΒΟΜΑΝΤΙΑ. 161 

198. 

βοῦν. δὰ γοῦρ. αθοσρ. ΠῚ, 280: ϑδεὶῤ Ἰοοίατα 9586 

ἃριὰ Ηϑβιοάυτα (4]. ΤἸθοοτί σα) Ἀθυῦϑαι 9886 αὐυδπάδτχα, 
4086 ΕΙΡΡοχιᾶπθθ σοοδίασ, αὐδ8ὶ ἵσπου μανία. δὶ θηΐα 

θᾶτ) οοχῃηοαθυιηῦ οαπὶ, ἤυτοτθηλ ρδύππξῃΣ. 

190. 

Ῥχγοουΐαβ δὰ Ηρθβ. Ορρ. 126: Τὸ δ᾽ ἀργύρεον ἔνιοι 
τῇ γῇ ἀκούουσι, λέγοντες, ὅτι ἐν τοῖς μεγάλοις Ἔργοις 
τὸ ἀργύριον τῆς Γῆς γενεαλογεῖ. 

4 

ΟἈΝΙΤΗΟΜΑΝΤΙΑ. 

Ῥχοοὶ. δὰ Ηρθβ. Ορρ. 826 (824) 84ᾳᾳ. ρ. 868 (447) 
Θαἰ5ξ, (ὄρνεϑας κρίνων κτλ.}]: Τούτοις δὲ ἐπάγουσί 
τινες τὴν ὀρνιϑομαντείαν, ἅ τινα ᾿Δἡπολλώνιος ὁ Ῥό- 
διος ἀϑετεῖ. ; 

ΙΝΟΕΕΤΑΕ ΒΕΡΙΒ ΕΒΑΘΟΜΕΝΤΑ, 

197. 

Αποίον Πἰρτὶ ἀθ ὁ8610 ΠῚ, 1 (Ατβίοί. οᾶ. Βθκκ, ρ. 
298 25 844ᾳ.): Εἰσὶ γάρ τινες οἵ φασιν οὐϑὲν ἀγένη- 
τον εἶναι τῶν πραγμάτων, ἀλλὰ πάντα γίγνεσϑαι" 
γενόμενα δὲ τὰ μὲν ἄφϑαρτα διαμένειν, τὰ δὲ πάλιν 

φϑείρεσθαι, μάλιστα μὲν οἵ περὶ Ἡσίοδον, εἶτα καὶ 
τῶν ἄλλων οἵ πρῶτοι φυσιολογήσαντες. Τιοοχπι ἰπᾷι- 
γι Οοσούηηρ 'π ΚΞ'ΡὈ1011. ῥσῖσαο ἔγαρτηθηίοσσσα Ἡρβίοαὶ 

(Ξξ Ορυβοο. βοδαᾶ. [1108. 1869] ρ». 194). 
ἙἘρίος. τε. Ἐτσασιαθηΐδ. 1. 11 



1602 ἨΕΒΒΙΟΘΌΞ. 

198. 

Ῥίορ. Ἰιδοτί. ΥΠῚ, 1, 2ὅ (8 48) Ρ. 381 Ἡπρδη.: 
᾿᾽4λλὰ μὴν καὶ τὸν οὐρανὸν πρῶτον ὀνομάσαι κόσμον 
καὶ τὴν γῆν στρογγύλην (Πυϑαγόραν), ὡς δὲ Θεύ- 
φραστος, Παρμενίδην, ὡς δὲ Ζήνων, Ἡσίοδον. 

199. 

Οὐρανίη δ᾽ ἄρ᾽ ἔτικτε Δίνον πολυήρατον υἱόν, 
ὃν δὴ ὅσοι βροτοί εἰσιν ἀοιδοὶ καὶ κιϑαρισταὶ 
πάντες μὲν ϑρηνοῦσιν ἐν εἰλαπίναις τε χοροῖς τε, 
ἀρχόμενοί τε Μίνον καὶ λήγοντες καλέουσιν. 

β680]. Μιοὶ. δὰ Ηοχὰ. Π, Σ, ὅ70: καὶ ἩΗσίοδος Οὐρανίη 
-- καλέουσιν“. ἨοΒ γογβὰβ οἰΐα Ευαοασία Ρ. 278, 1 866. 

οὐ Ευρίαίμ, δὰ Π, ρ. 1108, 61 βᾳᾳ. οι. 1222 Βδ88. 

ἃ οτυμύ, 

200. 

Παντοίης σοφίης δεδαηκότα. 
ΟἸοθμα. ΑἸοχ. βίχοιω. 1 Ρ. 121 (281 Α) 8010. 880 Ῥοΐι. 

Ἡσίοδος γὰρ τὸν κιϑαριστὴν Δ“ένον παντοίας δοφίας 
δεδαηκότα εἰπὼν καὶ ναύτην οὐκ ὀκνεῖ λέγειν σο- 
φὸν ἴ) κτλ. 

201. 

Εἰ μὴ ᾿ἡπόλλων Φοῖβος ὑπὲκ ϑανάτοιο σαώσει, 
ἢ καὶ ᾿ ἢ καὶ Παιήων, ὃς ἁπάντων φάρμακα οἷδεν. 

Ῥταρτα. κα, ἔταρτα. ΟΥΧΤΙ͂Σ, 1. δ᾽ ἄρ᾽ ἔτικτε 51. Επᾷ.: δ᾽ ἔξκικτε 
ΒΒ. Οτα., δ᾽ ἂρ ἔτ. Ἐθυδύ. 8. ἐν εἰλ. ἠδὲ χοροῖσιν Επεί. 
οὗ ἮΝ κα - ἃ, ἀρχόμενοι δὲ Ἐϊπδὺ. Ἑαὰ.- - ᾿λαλέουσιν Ευᾶ. 

ΟΟ. παντοίας σοφίας ΟἾθτα., οοΥγ. Ηθγτηβαῃ. --- 
δορί, ἐπὶ . ψαία δηἰοοθαθηὔθσῃ ὙΘΥΒΌΣΩ 816 Οχ 1886: μέψον κυθαριστήν 

ῬΡ. 649. 
ΩΡ ΟΟΙ. 1. σαώσει] 516 5680)1. δὰ ν. 331; σαώάσαι, 

σαῶσαι γ0] σάωσεν 8]. σαώσῃ Ἠρτακίοτη. --- 2. Πορῦται α181- β 
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8610]. Μαχο. Ηδιῖρ. δὰ Ηοπι. Οά. ὃ, 2382: Ἡσίοδος δὲ 
μάρτυς ἐστὶ τοῦ ἕτερον εἶναι τὸν Παιήονα τοῦ ᾿4πόλ- 
λωνος, λέγων ..εἰ --- οἷδεν. ΟἿ, β68ο01. Ηδι]. Ατοῦγ. 
εἰο. 8δ8᾽ἃ γ. 2381. Επβίϑίῃ. δὰ 106. Ρ. 1494, 11 8αᾳ. Εοπι. 

105 Β8Δ8. Παιήων δὲ ϑεῶν ἰατρὸς ὡς καὶ ἡ Ἰλιὰς 
μυϑεύεται. ξτερὸς ὧν ᾿Απόλλωνος ὡς καὶ Ἡσίοδος 

δηλοῖ εἰπών" εἰ μὴ ᾿Απόλλων Φοῖβος ἐκ ϑανάτου 
σώσει ἢ Παιήων ὃς πάντων φάρμακα οἷδε. 

202. 

Αὐτὸς γὰρ πάντων βασιλεὺς καὶ κοίρανός ἐστιν, 
ἀϑανάτων τέ οἵ οὔτις ἐρήρισται κράτος ἄλλος. 

ΟἸοι. Α]οχ. Ῥχοίσ. ο. ὙΠ ρ. 21 (48 Α) Κ'γυιν. 68 οί. 

Ταύτῃ τοι καὶ ὃ ᾿4σκραῖος αἰνίττεται Ἡσίοδος τὸν 
ϑεόν" ,,αὐτὸς --- ἄλλος“. ΗΣ νογβὺὰβ ἱπυθηλαηίαν οἴϑπι 
ἐπ οἰυβᾶοτα ἀποίοτίβ βίχοα. Υ͂ ρ. 2671 (608 ΑἹ) Β΄ν}]}. 
116 Ῥοίΐ, δρυάχψπο Εἶυβοῦ. Ρσϑδορ. Εν. ΧΠῚ, 18 γρ. 680 Ὁ. 

208. 

Δῶρα ϑεῶν μακάρων πλῆσϑαι χϑονί. 
ὅταμι. Απϑοᾶ. Οχοπ. ] ὑ. 148: Καὶ Ὅμηρος ὃ .»»ἀλλὰ μάλα 
Σχύλλης σκοπέλῳ πεπλημένος εἶναι. τούτου γὰρ 

ΟΠ πηατα ταα]ὐϊ ἐσαοίαγαηῦ. --- ἢ ,.καὶ} 81. Πθστα. ΟΟΘΙΠ], ; ῇ 
αὐτὸς 5680]]}. αἰγζοαὰθ ἴο000. -- ἁπάντων φτϑδθθθηΐ 5.080]]. Μᾶτο. 
γα}]ρ. δα ν. 282; πάντα 8680]. ΒδτρΌ. (μὰ γ. 2382) οὐ Ηδι]. δὰ 
Υ. 281: πάντα τὸ οοδά. ΑτΔΌτ. πάντων Ἐυεῦ, -- Τούσχα γϑυβαχα 
Ηεπιβξδσῃ. 5816 τοβυρὶῦ: ἢ Παιήων, ὃς περὶ πάντων φάρμακα 
εἰδώς. ῬΊαχα ἀαοϊῦ ΜΑΙΟΚΒΟΙ. Ρ. 87. 

Εταστα. ΟΟἸ1. 2. [πῃ ΟἸοπι. Ργοῖν, Ιοσοραίονς ἀθανάτων τε, 
ὃ δ᾽ οὔ τιθ, - ϑίγοχα. ϑυΐθῃ οοἀά. (οὰπι Ἐπ.) ἀθανάτων" 
δέο δ᾽ οὔτις ῬταθὈθηῦ. ἀθανάτων᾽ ϑέῳ δ᾽ οὔτις 5}10., ἀθανά- 
των" σοί δ᾽ οὔτις "Ἤοῖηβ., ἀϑανάτων' τῷ δ᾽ οὔτις Ὀϊπά, φυοὰ 
ἀράΐτναΒ, ἀθοδῦας Βαυῤίτηαδημο ἀτϑτασα. 81. ποτ. 1' Ρ. 8386 πού. 

1) θά. μ, 108. 
. 115 



1604 ΗΕΒΙΟΘΌΞ. 

ἀπαρέμφατον “ΖΙωριστὶ πλῆσϑαι, ἐνεστῶτος ὡς ἡρῆσϑαι' 
Ἡσίοδος" ..δῶρα -- χϑονίό, ἢ κατ᾽ ἀφαίρεσιν τοῦ 
παρακειμένου.) 

204. 

Ξυναὶ γὰρ τότε δαῖτες ἔσαν, ξυποὶ. δὲ ϑόωκοι 

ἀϑανάτοισι ϑεοῖσι καταϑνητοῖς τ΄ ἀνθρώποις. 
Οτίροϑα. 6. (615. 110. ΤΥ Ρ. 216 ὅρομπο. [ΧΙΧ ρ. 122 Τιοχμ.] 

Εἴπερ γὰρ κατὰ πρόνοιαν ὃ κόσμος γεγένηται καὶ 
ϑεὸς ἐφέστηκε τοῖς ὅλοις, ἀναγκαῖον ἦν τὰ ξώπυρα 
τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων ἀρξάμενα ὑπό τινα γεγο- 
νέναι φρουρὰν τὴν ἀπὸ κρειττόνων, ὥστε κατ᾽ ἀρχὰς 
ἐπιμιξίαν γεγονέναι τῆς ϑείας φύσεως πρὸς τοὺ: 
ἀνθρώπους" ἅπερ καὶ ὁ ᾿φ4σκραῖος ποιητὴς ἐννοῶν 
εἶπε ρο»ξυναὶ --- ἀνθρώποις“. Μοιβῦχμῃ Ρῥχίοσγθυα αἰϊαὶ 
ΚΌΠΟ]. δὰ Αταὺ. 102. Ηοβ υϑσβὰϑ ροβϑὺ Ορρ. 120 1ηβοιὶ 

ΞΡΟΒΙ. 

206. 

Μουσάων, αἵτ᾽ ἄνδρα πολυφραδέοντα τιϑεῖσι 
ϑέσπιον, αὐδήεντα. 

ΟἸομι. ΑἸοχ. ϑύγοια. 1 ρ. 128 β8ᾳ. (287 Β) ὅγι!ν. 8381 Ροίϊ. 
Καὶ Ἡσίοδος. οῳ Μουσάων --- αὐδήεντα. εὔπορον 
μὲν γὰρ ἐν λόγοις τὸν πολυφράδμονα λέγει, δεινὸν 
δὲ τὸν αὐδήενταἶ), καὶ ϑέσπιον τὸν ἔμπειρον καὶ 
φιλόσοφον καὶ τῆς ἀληϑείας ἐπιστήμονα. 

1) ΝΘαύχοχῃ νθγὰπι οβῦ; πλῆσϑαι θεῦ 1πῇ. δοΥ. 2, αὖ το] αυδθ 
ἔογτηϑθ, 46 αὐἱοὰϑ Βτατα τ ἰουΒ 1 ̓ ῬΧΟΣΊΤΩΙΒ ἀϊθραύαξ. ΝδσοΚΒβοΙ. 

Εσδρα. ΟΟΙΥ͂. 1. ξυνοὶ δ᾽ αὖ ϑώκοι βΘΒΟΙ, δα Ατϑί. (βθα 
ξυνοὶ δὲ ϑῶκοι 86}0)}. Μοβαᾳ. Μδτο.). 

Ετᾶρτα. ΟΟΥ. 1. τιϑεῖσαι ΟἸοχη.; ΟΟΥΤ. Ῥιηά. 
9) ἤοχῃ. Οὰἁ. κ, 186. 
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206. 

ΜΜουσοπνόων στομάτων. 
ΡΙΟΟΙ Ῥγοὶορ. δὰ Ηθβ. ρ. 4 Θαϊβέ. Ταῦτα μὲν οὖν καὶ 
ἐν ἄλλοις εἴρηται. νῦν δὲ τῶν ἐν τῷ βιβλίῳ λέξεων 
τὰς δεομένας σαφηνείας διερμηνεύσωμεν, καὶ εἴ τι 
περιττότερόν ἐστιν ἢ κατὰ τοὺς πολλοὺς τῶν ταῦτα 

μετιόντων συμπαραλαμβάνοντες. Ἠϊΐϊο δἀὰϊὺ Οοᾶ, Ῥοτν!]]. 
'Ῥήσεις Ἡσιόδου μουσοπνόων στομάτων. Ἄλλως. --- 
Ι[παλοανιὺ ΒΟ. ΠΟΥ Κϊπϊᾶθ Ρ. 108 ποῖ. ΟἿ, ἀοοὐ!!]. β'ρ᾽οι]οσ. 

Δ] ογχα. ἔγαρταθηίοχτιθι Ἠοβιοαΐ (τε Οραβοο. δοαᾶά, ρ. 197). 

207. 

Ἐννέα τοι ξώει γενεὰς λακέρυξα κορώνη 
ἀνδρῶν ἡβώντων" ἔλαφος δέ τε τετρακόρωνος" 
τρεῖς δ᾽ ἐλάφους ὃ κόραξ γηράσκεται᾽ αὐτὰρ ὁ φοῖνιξ 
ἐννέα τοὺς κόρακας δέκα δ᾽ ἡμεῖς τοὺς φοίνικας 

νύμφαι ἐυπλόκαμοι, κοῦραι Ζιὸς αἰγιόχοιο. - ὅ 
ΡΙυαξαγ οι. τπογα]. Ρ. 415 Ο. Ὁ δὲ Ἡσίοδος οἴεται καὶ 
περιόδοις τισὶ χρόνων γένεσϑαι τοῖς δαίμοσι τὰς τε- 
λευτάς᾽ λέγει γὰρ ἐν τῷ τῆς Ναΐδος προσώπῳ, καὶ 
τὸν χρόνον αἰνιττόμενος, ,νἐννέα --- αἰγιόχοιο“, Ἠὸοο 
αρταθαΐασι δθοστιαΐ οὕἶδπι Τηΐοτρτυ. Ὑ ΣΡ Βυο. ΥἼΠ. 80 

ρ. 807 Ιΐοὰς Υ. 1---Ὃὁ Ἰαπάδηξ Εΐγιη. Μ᾿ Ρ. 18, 37 

(ε(, 280, 54) Εἶγιι. αυᾷ, Ρ. θ, ὅ0 5ᾳ. Εἶγχμ. ἃρ. Οσϑιη. 

Ἀπ, Ῥαχ. ΤΡ Ρ. 60. ἸποίΣ. ἔχος. Π. ρ. 149. ὅοδοὶ, σοι. 

8 Ψογρ. Βυο. ὙΠ, 80 νυ. 1ὅ Κοὶ]. [ΓΙ ναοὶβ οοσυὶ οἱ 

Ηοιποσαβ ἰἰα ἐννέα κτλ] Υ͂. 1 5080]. δᾶ Αυϊβίορῃ. 

Εταστα. ΟΟΥΠ. 1. τοὶ] 81. ΡΙαὲ; μὲν Ιπίογρυτ. ὕοσᾳ. ὁ. 
8680}. σόοι. γὰρ το]ϊαπὶ. --- 3. ἡβώντων] γηρώντων Εἰγῃηι. 
Μαρση. απ. Ῥαγ. οὕτα Τσθὺσ. Αὐϑ. οἷ. ΡΙ αὐ. ». 415 Ὁ. --- 4. ἐννέα 
μὲν κόρακας" φοίψικας δὲ δέκα ἡμεῖς Ο, (ἃς. ΜΌΘ]]6᾽ ἀ6 ὁγ6]0 Ρ. 146. 



1606 ἨΕΒΒΙΟΘΌΞΒ. 

Αν. 609. Ἐταρταθηΐυτη ργϑοίθγθα σϑϑριοϊπυὺ Ρ]αὐ, Τηοχϑὶ. 

Ρ. 989 Α. ἸΤ οίζ, δὰ Τγο. 794. Ρ]15. Ν. Ἡ. ΝΠ, 48 

8 1568. ΟἿ, ᾿ταἰοχργοίδιϊομθια ᾿ἰδίζμπατα Δπβοιῖ 14γ]]. ΧΥ ΠῚ, 

ᾳυοᾶ ᾿πβοχίρύυτα οδὺ, 6 δοίϑδιιθυβ ποιαίηυτῃ Ηοβίοάϊομ“, 

208. 

ΙΟβορῃ. ἀπᾶα. Ιυἅ. 1, 8, 9 [0]. Σ ». 12 Ῥ:πᾶ. δά. 

Ῥαγ. 1865] χυθα βοαυαϊαγ Ἐμπβοῦ. Ῥγδθρ. Εγδηρ. ΙΧ, 18 

Ῥ. 418 Ὁ. --- Ἡσίοδός τε καὶ ᾿Ἑχαταῖος καὶ ᾿Ελλάνικος 

καὶ ᾿Δκουσίλαος, καὶ πρὸς τούτοις Ἔφορος καὶ Νικό- 

λαος, ἱστοροῦσι τοὺς ἀρχαίους ξήσαντας ἔτη χίλια. 
Ῥοίεβὲ χϑίουυὶ δα Ορρ. 180. 

209. 

Ηγρὶη. Εὰὺ. 154. Ῥμδοίμβοι Ποβὶοαὶ. Ῥμδοίμποιυ 
ΟἸγταθηὶ, 5Ξ'0115 81}, οἱ Μοσοροβ Ὡγτήρμδο Ε]1ὰ8, αὐλπὶ 
Οοθδαϊ θη ϑοοθρίπλαβ, αὐππὶ ἱπά]ο10 “Ῥα τ] Β ἅσαπι βο] θη 
οοσπογιϑβοῦ, ἱπηροίχαιβ ΟΟΥΥΙ ΡΒ 128]10 ϑὰβ8 οβϑ'. Νδπι 
ααυτῃ οϑθθὺ Ῥσορίυβ ἔθσσϑια σϑοίαβ, ὙἹΟΙ͂ΠΟ ἸΡῸΪ ΟἸμηαᾶ 60 Ὲ- 
Βεοσταγυπύ: οὗ ἔυ]τηῖπθ ἰοΐαβ ἴπ σταθα Ῥαᾶάσχα οδαϊα!. 
ἫΙΟ 8ΙῺΠ18 ἃ αγδθοβ ΕΥΙαΔΠῸΒ ΟἸΟΣΥ, αἀαθὰ ῬΒΘΥΘΟΥ 08. 
ῬΥΪταὰ8 ἢ σοοᾶνῦ, [πα] δαΐθιῃ, αὐοᾶ ΟΔΙΟΥΘ ΥἹΟΙΩΣ ἱρηΪΒ 
ΒΔΏΡΟἶΒ ἴῃ δἰγυμη ΘΟ]ΟΥΘπῚ ὙΘΙΒᾺΒ οϑὺ, πἰῶτὶ ϑβϑαπὺ ἴδοί!. 
ΘΟΧΌΥΘΒ δαΐοιῃ Ῥηδοι μου δ, ἄστα ἱπίογιθαμη ἀοῆθηὐ ἔγα σ!8, 

ἴῃ ΔΙΌΟΥΟΒ Βαπῦ ΡΟΡΌ]ΟΒ σϑῦβᾶθ. Ηδγυμη ᾿ϑοσίηδθ, αὐ 
Ἡοβιοᾶυβ ἱπάϊοαί, 1η 6] οίσασα βαμὺ ἀυχαίδθ: Η6]18408 ὑϑηθῃ 
ποι παηΐαγ. ὅπ δυΐθιη Μόσορο, Ηο]10, Α6ρ]9, Τιδταροί!θ, 
ῬΒοθῦθ, Αϑίμοσὶθ, Ὀιοχὶρρο. ΟὙρηῦβ δυΐθμι, γὸχ [ὐρτιγῖδθ, 
αὶ ἔα Ῥμδοίμοηὶ ργορίπαυυβ, ἄππι ἀθῆοί ῥγορὶ πασῦπι, 
ἴῃ ΟΥ̓ΡΠΙΙ ΟΟΠΥΘΙΒΙΒ οϑὲ. [8 ἀυοαῦθ ΤλΟΥ θη8 8|600116 οδηϊ. 

β0801. ϑίχοζα. δὰ αϑῖτα, Ασϑί. 866 βᾳ. (ρ. 114 
Βτουβὶρ) ἀθ Εχίάδηο: Ηϑβίοᾶυβ δαΐθιῃι ἀϊοὶδ ἱπίϑγ δϑίγα 

1) Ῥυϊσαυθ)] ῥσχίυβ Ῥαάσχη Μδατοκβοῖ., δορὰ οὗ. Μαυρίχ. ἀθ6 
Θιηθπα, Το. Ρ. 467. 
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οοἸ]οοδίατα Ῥσορίοσ Ῥμεαθίμοπία, 50118 οὐ ΟἸγιθθηθ8β Β]υτα ἶ), 
41 οἷἶατὰ αἱοΣ αΣ ΘΌΣΤΌΙΩ δ Υ8 ΔΒΟΘΠἾΒ86 ΟὈΙΩαῸ6 8. ἔθ 
Αἰ Ἰοναγοίασ, Ῥσᾶθ ἔσσυτο ἰὰ Εἰ άδηυσα βθαγιυχα, αἱ οἱ 
Ραᾶμ8, ΟΘ01415806, Θυχλασθθ ΡὈθχοῦβθασα ἔ]τηΐηθ ἃ ΙΟΥΘ. 
ΟΠ Πἶ8, ϑΥᾶΘσΘ ΟΟΘΡΙΒΒ6 ΟδϑΌβδα!9 οχίρτιθηαϊ ἘΒΙΎΘΙΒΟΒ 
ΔΙΏΠΘΒ ἸΏΤΆΪΒΒΟΒ 6586 ΟἸΏΘΑΌΘ τηοχίδι! τη ΘΘΠῸΒ ᾿πύθ 1880 
ρχδοίου Ῥυσυσϑῖ οὖ οαοδ] ΟΠ θα. ΒΟσΟσΘΒ αυοατιο Ῥμϑθίμου- 
ἢ8 βδηΐο οἷο. Οἵ. βοιοὶ]. ρ. 188ὅ.5) --- Τιδοίαπξ, ῬΊ8ο. 
Ατρ. Ον. Μοίδιηχση. Π ἴδ. 2. 8 υ. 796 ϑίαν. 1ῳδουίχηδθ 
θᾶγαμ., αὖ Ἠοδὶοαὰβ οὐ ΕἸΣΙ ρΙἄθΒ ἱπαϊοδηΐ, πὰ ο]θοΐσυσα 
βαπὺ ΘΟΏΥΘΥΒΔΘ. -- ΑὉ Ἐϊιδίδίηϊο δὰ Ηομ. Οᾶ. ὑ. 1689, 
ὃ 8Β6ᾳ. Βοιῃ. 440 5ᾳ. Β48. 5) ἴλ188 γοέουσὶ οβύθῃϊὺ ΜΑΚΟΙΚΒΟΒ. 

210. 

ὈΙοά. ΙΥ, 856 ἀθ ἔτγοϊο ϑἴοι]ο ἀϊββοσθῃβ: Ἔνιοι δὲ 
λέγουσι σεισμῶν μεγάλων γενομένων διαρραγῆναι 

τὸν αὐχένα τῆς ἠπείρου καὶ γενέσϑαι τὸν πορϑμόν, 
διειργούσης τῆς θαλάσσης τὴν ἥἤπειρον ἀπὸ τῆς νήσου. 
Ἡσίοδος δὲ ὁ ποιητής φησι τοὐναντίον, ἀναπεπταμέ- 
νου τοῦ πελάγους ἸΘρίωνα προσχῶσαι τὸ κατὰ τὴν 
Πελωρέίδα κείμενον ἀκρωτήριον καὶ τὸ’ τέμενος τοῦ 
Ποσειδῶνος κατασκευάσαι, τιμώμενον ὑπὸ τῶν ἐγχω- 
ρίων διαφερόντως" ταῦτα δὲ διαπραξάμενον εἰς Εὔβοιαν 
μεταναστῆσαι κἀκεῖ κατοικῆσαι διὰ δὲ τὴν δόξαν ἐν 
τοῖς κατ᾽ οὐρανὸν ἄστροις καταριϑμηϑέντα τυχεῖν 
ἀϑανάτου μνήμης. ΟἿ, ἔταστα. 1ὅ. 

211. 

Πρωὶ μάλ᾽ ἠίϑεον. 
ἀπηπιοι, γ. ὄρϑρος Ρ. 104 δ21|οΚ. καὶ ἩΗσίοδος. τελευ- 

1. ΟΗδθο σομθδιορία πὸὰ Ηρείοαϊα νἱἀοίαχ' ΜατοΚβΟΙ. 
8) βομοϊδδίατα γαγϊοσυσα δαοίοσα τι πϑυγδίοθ8 χα βου 886 τοοὺθ 
τ Μασοκβοῦ. 8) Ἡσίοδος δέ φησι προμιγῆναι αὐτὴν (Κλυ- 
μένην) ᾿Ηλέῳ καὶ τεκεῖν Φαέθοντα. Οἵ. Ἐπάοο. Ρ. 261. 



108 ΗἨΕΒΙΟΡΌΞΒ. 

τῆσαί τινα »προωὶ --- ἠέϑεον,, Ὧθ Απάτορθο (οἴ, ἔγαρτι, 
124) Ἰοσῦχα οἂρὶὺ ΜΆΓΟΚΒΟΒ. ᾿ 

212. 

ΤΉθο Ῥχγοζγιαμ. 6. ὟῪῚΙ ἴῃ 4 ]χὶ Ἐμοίξ. αστ. 1 ν. 

9217. Δεύτερον δὲ ἀπὸ τοῦ ἀδυνάτου ἐπιχειρήσομεν, 
δεικνύντες ὅτι ἀδύνατον τὸ πρᾶγμα οὕτω γενέσϑαι, 
ὥς φησιν ὃ συγγραφεύς, ἤτοι διὰ τὸ μηδόλως πεφυ- 
κέναι γίνεσϑαι, ἢ διὰ τὸ μὴ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον 
εἶναι τὰ ἱστορούμενα, οἷον πρὸς τοὺς λέγοντας, ὅτι 
Ἡρακλῆς ἀπέκτεινε Βούσιριν: κατὰ γὰρ Ἡσίοδον 
πρεσβύτερος Ἡρακλέους ἐστὶν ὃ Βούσιρις ἕνδεκα 

γενεαῖς.) 
- ᾿ 218. 

β6 801. Τϑυσ. δὰ ΑΡο]]. Βμοὰ. 1Υ͂, 1896 ᾧ ἔνι 
Μάδων] Πείσανδρος τὸν δράκοντα ὑπείληφεν ἀπὸ τῆς 
γῆς γεγενῆσϑαι, Ἡσίοδος δὲ ἐκ Τυφῶνός φησιν. Τὰ 
ΤΆ οοσ. (τ. 888) οβὺ ἢ]ὰβ Οοίαβ δὲ Ῥμοσογῃΐβ. 

214. 

ΖΔαϊξομένοιο πόληος. 
ῬΆΣΘμι. ν. εὐφυής οἱ ῬΒαγοΣ. Τ,6χ. Ρ. 781, 20 Β48. Καὶ 

1) Βοβηριάθν. οομὶ. οὐδ. ἡ. 70: οΥἹΣ οὐἰαθδτῃ οσϑαὶῦ1]θ 
νἱαοριϊαν, Ηρδοάθτα ἴρϑασα 1ὰ δροχίθ ὑθδίδίσσα ἔμπ18βθ. Θαοά 
αὐϊάθτῃ οϑβθὺ οἰ, αὐλ παυσδ οπθιῃ δοσθῶὰ, ααἱ 46 ΗθΓΟΙΪ] β οὐ 
Βαβίγ 18 σορας γος] ββοηΐ, ᾿ηξτϊροσο οοπηϊοσούασ. Αὐ 1ᾷὰ ποθὴ 
οδαϊὺ ἴῃ ροθρίδιι Ηρδϊοάΐϊαα. ϑβεα Οδίαϊορογυτα Ηθδιοάογαμ -- 
δὰ ΠῸΒ Θηΐῃῃ) ΤΏΘΟΠΙΒ ταθιλογΐα χοίθσοπμαδ ἔποσιῦ --- 18 ΟΥΡῚΒ 
νἹἀοἰοΣ ἔπϊββθ, αὖ ΒΡ Ὸ] Βογοθὰ ϑὺ δοιηρ]6χὰβ ποχοῦσα δα οτάϊ- 
ποῖα αὐθπάδηῃ αθίδίαση αἰρσοθεϊ οαβθηὺ. ΕΛ 8160 ΒαβισθΒ δηίθ 
Βοτχούϊοιι ροβιδαβ ογαῦ πηδοοίχα δοίδελθυιβ'.. 

Ετᾶρστὰα. ΟΟΧΙΨ, δαὶϊξομένοιο πόληος] 8:1. “αοοἰἑ!. δαϊζομέ- 
ψοῦ ποῖ. ῬΆΛ]οτα. Ῥηαν. [οχ.; δαϊζομένου πόλιος 6 ῬΒᾶν. [ι6χ. 
ΡῬ. 486 ἃ αϑοχὺ ΜΆτσΟΙΑΟΙ. --- δαϊξομένου δὲ πόληος οἱ. ΜδτοίΕΟΒ. 

2) καὶ] Εὐβοεῖς, ἐθνικόν, οἴτινες ῬΏδγ. 
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τοῖς ϑηλυκοῖς ὀνόμασιν ἀρσενικὰ συντάττουσιν ἐπί- 
ϑετα, ὡς παρ᾽ Ὁμήρῳ᾽ κλυτὸς ἹἹπποδάμεια), καὶ 
ϑερμὸς ἀυτμή ἢ. καὶ ἁλὸς πολιοῖο ν᾽ καὶ παρ᾽ Ἡσιόδῳ" 
»δαϊξομένου πόληος. Ῥοοίαθ γοῦρα δὰ ΡΥ]: οσχραρπδ- 
ἄοποια (οἴ. ἔν, 82, 3838) τοὐαϊτῦ ΤΟ τηδηη. 

218. 

ἀλκὴν μὲν γὰρ ἔδωκεν Ὀλύμπιος Δἰακέδῃσι, 
νοῦν δ᾽ ᾿Δμυϑαονίδαις, πλοῦτον δ᾽ ἔπορ᾽ ᾿4τρείδῃσι. 

ϑυϊδ, ν. ἀλκή ΠΠ, 1 ν». 227 ἘΒοτημ.7 ἐσχύς, δύναμις. 
Ἡσίοδος" ἀλκὴν --- ᾿Δτρείδῃσι“. ---- ΝΙ60], Ῥδηιδβο. 
ν. 40 ΟΥ6]]. ὅτε ἐδόκει φρονήσει τὸ τῶν ᾿ἡμαθαονιδῶν 
γένος τὸ πάλαι ὃν ἐν τοῖς Ἕλλησι πρωτεύ(τ)ειν" 
ὥσπερ καὶ Ἡσίοδος φησὶν ἐν τούτοις" οἀλκὴν -- 
᾿ἀτρείδῃσι““. 

210. 

Ποταμῷ ῥεέοντι ἐοικώς. 
ϑογ. δὰ Ἄοσρ. ἀθϑουρ. 1, 245 ΤΙπ τροσθλ βαχαὶηβ ἃχοίοβ] 

Ἡρβϊοᾶπβ: ποταμῷ --- ἐοικώς“. 

2171. 

Τῇδε γὰρ ἀξυλίῃ κατεπύϑετο κήλεα νηῶν. 
5080], οι. ἃ δὰ ἤομιν. Π. 24, 188: [Η διπλὴ] πρὸς 

111. 8, 142. - 22) Ηγῃιῃ. πὰ Μοτο. 110. 8) 1, Ὑ᾽, 229. 
θὰ, ε, 410. ω, 182. 

Εταστα. ΟΟΧΥ͂. 1. Δίακέδαισι ΝΊο0]. Πδιηδδο. --- «ἢ. μαϑαο- 
γίδαις Ντο. δια. --- δέ περ ϑυϊα., δὲ παρ᾽ Νίο. θδτ.; ΒοὶὺΖ οἱ. 
δὲ πόρ᾽, Ηθττα. δ᾽ ἔπορ᾽, αυοὰ ουτὰ ΜΑτΙΟΚΒΟΒΘΙΣ. σϑροβυΐσασβ. 

Εσαρτα. ΟΟΧΥΨῚ. ῥέοντι ὅθεν. δρ. [ΐοῃ. 
Ἑταρτα. ΟΟΧΥ͂Ι. τῆλε νυ]ρο; οοὐσ. Βοστθθθῃ. --- κηλεα) 

χείλεα ρττχῃ. --- κῆλ᾽ ἁλιήων οἱ. αοοί. 
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χὴν ἄξυλον, ὅτι πολλὰς ἐχδοχὰς ἔσχηκεν. οἵ μὲν γὰρ 

τὴν ϑρυώδη ἀποδεδώκασιν, οἵ δὲ τὴν πολύξυλον᾽ 
βέλτιον δὲ ἀφ᾽ ἧς οὐδεὶς ἐξυλίσατο, ὡς Ἡσίοδος" 

οτὴῆλε --- νηῶν “΄. 

218. 

᾿Δλετρεύουσι μύλης ἔπι μήλοπα καρπόν.- 
Β6801. ΑἸρν. (Ε) δὰ Ηοπι. Οἃ. η, 104: μύλη γὰρ καὶ 
τὸ ἄκρον τοῦ μηροῦ. καὶ Ἡσίοδος γάρ φησι τὸ ..ἀλε- 
τρεύουσι --- καρπόν““, ἐπὶ τῆς ἠἡλακάτης τῆς στρεφο- 
μένης δίκην μύλης. μήλοπα γὰρ τὸν τῶν προβάτων 
καρπόν, ἤτοι τὸν μαλλόν. Τιθμπιᾶπη ἂθ ΑἸ]οῖποὶ 816}}}15 
τοοϊοπθραθ Ἰοσῦτα ᾿ηὐθ]]οχ ύ. 

219. 

Οὐκέτι δὴ βαίνουσι λαροῖς ποσίν. 
Εἴγια, Μ. ρ. ὅδ, 8: λαρὸν .... λέγεται καὶ ἐπὶ τοῦ 
ἁπαλοῦ. Ἡσίοδος ,»οὐκέτι --- ποσίν. ΟἿ, ΝΑΟΙΩΙ 
Ιμ6χ. Μίμαορ. ρ. 119. --- 080]. Τιᾶυχ. δᾶ Α}Ρ0]1]. ΒΒοά. 1͵ 

4660: Ἡσίοδος δέ φησι ..λαροῖς ποσέν““, τοῖς κατ᾽ ὄψιν 
ἡδέσιν. β 

220. 

᾿Ωπτησὰν μὲν πρῶτα,. περιφραδέως δ᾽ ἐρύσαντο. 
5680]. ὕομ, ἃ δὰ Ηοῃ. ἢ. (ὁ. 624: Σημειοῦνταί τινες 

ὅτι Ἡσίοδος ἐποίησεν ,οὥπτησαν --- ἐρύσαντο““, οὐδεὶς 
δὲ περιφραδέως ἐξέλκει κρέα, ἀλλὰ μᾶλλον ὀπτᾷ. 

Εσδρα. ΟΟΧΥΙΠ. ἔπε ὑτὸ ἐπὶ Ηδστη. 
Εταρὼ. ΟΟΧΙΧ, Τιοροραΐας βαένου λαροῖς ποσίν. ὙΘΥΘΙΩ 

Ἰοοῦ. 6. οοά. Ὑοββ. τγοβυϊναϊ δέ. Εὐγιη, Μ. ρ. 1684. [οὐκ 
ἐπειδὴ βαίνουσι Τιοχ. Ὑ]Ἱπὰ. | 
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221. 

Γλακτοφάγων εἰς γαῖαν ἀπήναις οἰκί᾽ ἐχόντων. 
᾿ 568}. ΥΙΙ Ρ. 802 ΕΡΒοτο δασίοσο αϑὰ8 παγγϑὺ εἶναί τινας 

τῶν νομάδων Σκυϑῶν γάλακτι τρεφομένους ἵππων 
τῇ τε δικαιοσύνῃ πάντων διαφέρειν" μεμνῆσϑαι δ᾽ 
αὐτῶν τοὺς ποιητάς, .... Ἡσίοδον δ᾽ ἐν τῇ καλου- 
μένῃ γῆς περιόδῳ τὸν Φινέα ὑπὸ τῶν “Αρπυιῶν 
ἄγεσϑαι .»γλακτοφάγων --- ἐχόντων“. 

222. 

Αἰθίοπας τε Λίψυς τε ἰδὲ Σχύϑας ἱππημολγούς. 
ϑίταῦρ. ὙΠ νη. 800: πῶς οὖν ἠγνόει τοὺς Σκύϑας ὁ 
ποιητής, ἱππημολγοὺς καὶ γαλακτοφάγους τινὰς προσ- 
ἀγορεύων; ὅτι γὰρ οἵ τότε τούτους ἱππημολγοὺς 
ἐχάλουν, καὶ Ἡσίοδος μάρτυς ἐν τοῖς ὑπ᾽ ᾿Ερατοσϑέ- 

νους παρατεϑεῖσιν ἔπεσιν ..ΑΔὔἰἔϑ. --- ἱππημολγούς“. 

228. 

Ηοχοδού. ΙΥ͂, 82: ἀλλ᾽ Ἡσιόδῳ μέν ἐστι περὶ 
Ὑπερβορέων εἰρημένα, ἔστι δὲ καὶ Ὁμήρῳ ἐν Ἐπι- 
γύνοιδι κτλ. 

224. 

50801. νοῦ. δᾶ ἀϑβοῃ. Ῥσοη. 808 Ὀιμᾶ.: Πρῶτος 

Ἡσίοδος ἑἐτερατεύσατο τοὺς γρῦπας. 

Εγάστα. ΟΟΧΧΙ. ἐς γαῖαν Τ,ΘὮγΒ αὐδοβὲ. Θρ. Ῥ. 261. 
Εταστα. ΟΟΧΧΙ. μμίγυς τε ἰδὲ] λιγυστὶ δὲ οοἀὰά. ϑβέγδὈ. 

Δίβυάς τ᾽ ἠδὲ ΟοΥ. οχαΐθδο τε ροβὺ Αὐθέοπας, αποᾶ 8}1} αἀυοαῦθ 
εἰ οἰοηάπτι σϑηβαθγαηῦ. “46. Δίγυάς τ᾽ ἠδὲ ἨρΐπΒ. “έβυάς τ’ 
ηδὲ ΟἸογίοαβ. ΑἸϊοταμι ὑθαίϑιηΐηδ τ. ἂρ. Μδτοκβοῦ. Νοβ οὔσῃ 
Κτάλθσο “4 θέοπάς τε ἰδὲ βοτὶρδίπηυθ. Μίγυς ΤΘΒγδηΏΟ, τὸ ἐδὲ 
Ναρο (Δὰ ΟἸΟΩΣ. Ρ. 134) ἀοθοῦατ. 
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228. 

Ζωδώνην φηγόν τε, Πελασγῶν ἕδρανον, ἧεν. 
Θέγαρ. ΥἹὯἝῈ ρ. 3271: οὗ δὲ Πελασγοὶ τῶν περὶ τὴν 
Ἑλλάδα δυναστευσάντων ἀρχαιότατοι λέγονται" καὶ 
ὁ ποιητής φησιν οὕτω ἢ ,.Ζεῦ ἄνα ΖΙωδωναῖε, Πελα- 
σγικέ, ὁ δ᾽ Ἡσίοδος ..Δωδώνην -- ἦεν“. --- ΟἿ 
ἔταρτα. 150. 

220. 

β6801. οι. ἃ δὰ Ηοπ. Π, 1, 346: δσημειοῦνταί τινες 

ὅτι τὴν ὕλην Πελοπόννησον οὐκ οἷδεν ὃ ποιητής, 
Ἡσίοδος δέ. 

2471. 

Εσυρίαίῃ. δὰ ομι. θα. α, 870 νυ. 1424, 6 Βομι. θὅ 

Β88. Ὅτι δ᾽ ἐντεῦϑεν λαβὼν Ἡσίοδος καὶ τὰ Μέγαρα 
τὴν χώραν σκιόεντα ἔφη, ὁ Πορφύριος δηλοῖ. 

228. 

Πίσσης τε δνοφερῆς καὶ κέδρου νηλέι καπνῷ. 
Ξ'6 80]. δ Τχοίζ. περὶ μέτρων ἴῃ ται. Αποοᾶ. Ὅσοι. ΠῚ 
Ρ. 818 ποί, Τὰ τετρασύλλαβα μέτρα καὶ τὸ ἡρῷον 
μονοποδίᾳ διποδίᾳ μετροῦνται παρὰ τὸν Ηφαιστέωνα" 
ἰαμβικὸς Ἡσιόδου διὰ τὰς κοινὰς δὲ εὕρηται καὶ 

ἡρῷος" "πίσσης --- καπνῷ“. Ἠΐο γοιβὰβ οχβίδὺ οἰΐδσω 

θὰ 8080]. Ἡορμδοβί, Οοᾶ, Βοά]. Αυού, Τ. ΙΥ͂, 9. οἸ1τὰ 

βαϊραηύ. [Ὑγοβίρμδὶ ϑογιρίθ. τθέχχ. συυ. 1 Ρ. 121]. 

Εταρτα. ΟΟΧΧΥ͂. Ὑυρο ἦεν. Οββδῦρ. ἧκεν. Βοΐξβοσι., 
αὔθ βοουϊὶ βαηΐ σϑοθηΐϊοσθθ, ἦεν. 

1) 11. Π, 288. 
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229, 

Πολλὰ δ᾽ ἀπὸ χλωρῶν δενδρέων ἀμύοντα χαμᾶζξε. 
θτάτατα. ἱπ Οσϑα, Απϑοᾶ, Οχομ. 1 ῃ. 86: ᾿ἀσφάραγος ἡ 
ἀρτηρία" παρὰ τὸ σφαραγεῖν" τὸ δὲ ἃ κατὰ πλεονα- 
ὅμόν, ὡς τὸ στεροπή παρὰ τὴν στέρησιν τῆς ὄψεως, 
χαὶ ἀστραπή" καὶ ἀμύειν δὲ τὸ ἐπιπεπτωκέναι᾽ .».πολλὰ 
-- χαμᾶξε“, ἀντὶ τοῦ μύοντα. στο γοσβῦμὶ Ἠοϑίοάὶ 
6380 ΘΧ 8118 ὑθβθχωομ!β ἀἰβοίτααβ, υϑὶαν [Ηοτχοάϊδῃ. 1) ἰπ] 

Εἶγπι. Μ. Ρ. 480, ὅ7. Ἐΐγπι. ΕἸογθηΐ. ἂρ. Μ111ὃν Μέϊδηροθ 

Ρρ. 160. ῬΒδνου. 60]. ρ. 280, 238 [0]. 78. Ὁ. Α]4.. Οἕ 

Βίγτα. ἀπά. Ρ. δὅ8δ9, δ7 Ββαα. 

280. 

Αὐτὸς δ᾽ ἐν πλήσμῃσι διιπετέος ποταμοῖο. 
800], Τιϑῦγ. δὰ ΑΡ0]]. Βμοᾶ, 1, 7567: διαφέρει πλήμνη 
χαὶ πλήσμη" ἡ μὲν γὰρ τὴν χοινικέδα σημαίνει τοῦ 
τροχοῦ, ἡ ὃὲ πλήσμη τὴν πλήμμυραν τοῦ ποταμοῦ. 
διόπερ παρ᾽ Ἡσιόδῳ οὕτως ἀναγνωστέον «αὐτὸς -- 
ποταμοῖο“, καὶ οὐχ ὥς τινες ..»ἐν πλήμνῃσι“., εἰ μὴ 
ἄρα ἔξωϑεν προσλάβοιμεν τὴν σύν πρόϑεσιν, σὺν 
πλήμνῃσιν. δος ἀθ ὕἹῖχθ παυΐγαρίαπι ραᾷ880 δὲ δᾶ 
Ρμδθδοαμα ἰμθαϊατα παίδηΐο 1πὐ6]]οχιὺ ΤΘΒτΔΔ ΠΗ. 

281. 

Ὥς ἀκαλὰ προρέων ὡς ἁβρὴ παρϑένος εἶσιν. 
Βίορῃ. ΒγΖ. νυ. Παρϑένιος' ποταμὸς ἐν μέσῳ τῆς 
᾿Δμαστριανῶν πόλεως ῥέων. ἐκλήϑη δ᾽ ἐκ τοῦ συνεχῶς 

Ἑταστη. ΟΟΧΧΙΧ. γαμάξε Εἶγτα. Μ. ΕἸοΥ. οὐτὰ τατα. Απθοᾶ,; 
οοτΥ. ΜδτοβοὮ. 

1) Ὑο]. ΠῚ Ρ. 172 Τιϑηΐζ. 2) 2} θυ 8 Ῥοβύγθιῃ!ϑ οΟἸ]σὶ 
νοϊοεῦ, αὐτὸς δὲ πλήσμῃσι Ββοτὶρύασχα ἴαϊθθθ., ΜΑΙΟΈΒΟΒ. 
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περὶ αὐτὸν τὴν παρϑένον "ἄρτεμιν κυνηγετεῖν, ἢ διὰ 
τὸ ἠρεμαῖον καὶ παρϑενῶδες τοῦ ῥεύματος" .οὖὃς --- 
εἶσιν“, 

Εΐγτα, Μ. Ρ. 44, 8686. Οοᾶ. γοεβ.: ἔκ τοῦ ἀκαλὸς 
οὖν γένεται ἀκαλά, ὡς ὁμαλὸς ὁμαλά, ὡς παρ᾽ Ἧσι- 
ὅδῳ ..ἀκαλὰ προχέων “ (1Ἰλ τιᾶτρ. γ7γ0. προρρέων) ἀντὶ 
τοῦ ἡσύχως. ἸΤιοοῦα ἱπαϊοανγὺ ὈΠΘΥ ἀθ ΟΔΙ Πα Θ ΟΕ 
Ογάϊρρε (1109. 1868) νΡ. 40. 

282. 
Ἐπδίδί. δὰ 1]. ΤΡ, 148 ν». 1298, 25 Βομ. 1408 

Βα8β. Ἐς πηγὰς δὲ ἱερεύονται μῆλα διὰ τὸ αὐτὰς 
γονίμους εἶναι τοῦ ὅλου ποταμοῦ, ἔτι δὲ καὶ τιμίας 
ἀρχικῷ λόγῳ, καϑὰ παραδηλοῖ καὶ Ἡσίοδος. 

288. 

Ἐν Δήλῳ τότε πρῶτον ἐγὼ καὶ Ὅμηρος ἀοιδοὶ 
μέλπομεν, ἐν νεαροῖς ὕμνοις ῥάψαντες ἀοιδήν, 
Φοῖβον ᾿“πόλλωνα χρυσάορον, ὃν τέκε “ητώ. 

β6801. δᾶ Ῥίῃᾷ. Νὰ. ΠΠ|, 1: Φιλόχορος δὲ ἀπὸ τοῦ 
συντιϑέναι καὶ ῥάπτειν τὴν δὴν οὕτω φησὶν αὐτοὺς 
(86. τοὺς ῥαψωδοὺς) προσκεκλῆσϑαι᾽ δηλοῖ δὲ Ἡσίο- 
δος λέγων" ,.,»ἕν --- Μ“ητῶ“. Ὕ. 1--- Ἰαυδαὺ Εἰαβίαίῃ. 
8 Π. ». 6, 14 βᾳ. ἤομι. ὅ ΒΔ8. 

284. 

Νήπιος, ὃς τὰ ἕτοιμα λιπὼν ἀνέτοιμα διώκει. 
β6801. δὰ Τθοοσ. ΧΙ, 7ὅ οὐ ΟΥίο δαΐβοϊορι, (βομποιᾶθν. 

, Ἐτδρτα. ΟΟΧΧΧΙΥ͂. ὃς τὰ ἕτοιμα] ὃς τά γ᾽ ἑτοῖμα ΒοΘΟΚΆ., 
ὅστις ἕτοιμα Οαἶϑί. --- ἀνέτοιμα)] 510 Ρ]αῦ. β68ο]. Ῥὶπᾶ. Οτῖο; 
τὰ ἀνέτοιμα 8680). ΤΉ ΘΟοΣ. (τ᾿ ἀνέτ. γπ]ᾳ.), τάνέτ. Ἐ:θβ8). 
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Οοπῖ. οτἱέ. Ρ. 44): ἩἩσίοδοςρ᾽ νήπιος --- διώκεις. Ὑετ- 
8110 81π6 δυοίογ!δβ ΠΟΙ η6 δθογσυὺ Κόομ0]. δὰ Ριπᾶ, γί. 

ΙΠ, 88. ῬΡΙαὐ. τπιοτα]. Ρ. δ0ὅ Ὁ. 

288. 

Ἔργα νέων, βουλαὶ δὲ μέσων, εὐχαὶ δὲ γερόντων. 
Βδγροοῦ. νυ. ἔργα νέων" τοῦτο καὶ Ὑπερίδης ἐν τῷ κατ᾽ 
Δὐτοκλέους Ἡσιόδου φησὶν εἶναι" παροιμία τίς ἐστιν, 
ἣν ἀνέγραψε καὶ ᾿Αριστοφάνης ὃ γραμματικὸς οὕτως 
ἔχουσαν" ..ἔργα -- γερόντων“. Ἑδάθτη ἔογθ πϑιτδῦ 
ἀροβίοι. 1χ, 6 Ῥαμί. (1, 90 [0]. ΠῚ Ρ. 419 Τιουίΐδβο}]). 

Οἱ, Ῥμοΐ, γν.; βδδ᾽. ΧΙ ρ. 674 πᾳ. 

286. 

Ζῶρφα ϑεοὺς πείϑει, δῶρ᾽ αἰδοίους βασιλῆας. 

ΡΙαίο ἀθ Βϑραῦ). ΠῚ ρ. 890 Ε: οὐδ᾽ ἀστέον αὐτοῖς 
ὅτε .δῶρα --- βασιλῆας“. ϑιυϊᾶ, ν. δῶρα [Υ70]. 1, 1 ν". 
1448 Βογημ.]. δῶρα --- βασιλῆας“. οἱ μὲν Ἡσιό-. 
δειον οἴονται τὸν στίχον. 

2871. 

Εἴ κε πάϑοι τά κ᾽’ ἔρεξε, δίκη κ᾽ ἰϑεῖα γένοιτο. 
Ατὶϑίοι. ἘΠῚ. ΝΊο. Υ͂, 8 Ρ. 1182 25: Τὸ δ᾽ ἀντιπεπον- 

ϑὸς οὐκ ἐφαρμόττει" οὔτ᾽ ἐπὶ τὸ διανεμητικὸν δίκαιον. 
οὔτ᾽ ἐπὶ τὸ διορϑωτικόν" καίτοι βούλονταί γε τοῦτο 
λέγειν καὶ τὸ ρΡαδαμάνθϑυος" .»εἴ κε --- γένοιτο“(, αὐὶ 
Μοῦ, ΕΡμοβ. Ὁ. 67": ἔστι δὲ τὸ ἔπος ἀπὸ τῶν Ἡσι- 
δου. --- οΙἱδπάανὶξ ἰαπασδτα Αϑϑοὶ 5109 δυοίοσὶβ Ποιηΐηθ. 

γάρια. ΟΟΧΧΧΥ͂Ι. δῶρ᾽ αἰδ.Ἵ καὶ αἰδ. ϑιυϊά. 
Εταστα. ΟΟΧΧΧΥ͂ΙΙ. αἴκε πάθῃ τά κ᾽ ἔρ. ϑ68οὶ. Αδβοὶ.. 

-- τά κ᾽ ἔρεξε] τά γ᾽ ἔρεξε Ῥτον. Οο18]., τά τ᾽ ἔρεξε βομποίάον. 
οοηΐ, οτἱξ. Ὁ. 69. --- δίκη δ᾽ ἰθ. β680)]. ΑΘβοῖ. Ῥγου. 6018]. τ᾽ ἐθ.. Τὰ]. 
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ὥϑηθοα υα, δ τηοτίο ΟἸδυαὶὶ 14: Αθϑουβ, Ὠοπιο 1 Β01881- 

ταῦθ, γοίδύ. ΠΙὰμ αἰΐοτα ἰδίαι ρῥατίθ δυαϊία οομάθιημϑί 

οὐ αἷδ: οεἶκε π. --- γένοιτο“. ἀοοσίί!. ---- ογθατα δουυπί 

Ῥγδοίοτθα []1840. Οδ868. Ρ. 814. ο}0], δὰ Αθβοὶ. ϑαγι. 

486. χουν. Ο018]. 182 Οαἱδέ. 

288. 

Ὡς κε πόλις ῥέξῃσι, νόμος δ᾽ ἀρχαῖος ἄριστος. 
ῬΟΥΡΕγγ. ἂθ δρβίϊμ. Π, 18 ρ. 184 (98 Ναυοκ): καὶ τὸν 
Ἡσίοδον οὖν εἰκότως τὸν τῶν ἀρχαίων ϑυσιῶν νόμον 
ἐπαινοῦντα εἰπεῖν .. ὥς κε --- ἄριστος“. 

289. 

Χρὴ δέ σε πατρὶ ..... κτίλον ἔμμεναι. 
ΞΘΒ0]. δὰ. Νιο. Τμοσ. 4862: τὰ χτέλα ἐπὶ τῶν ἡμέρων 
καὶ τιϑασσῶν τίύϑεται ..... καὶ Ἡσίοδος᾽ ..χρὴ -- 
ἔμμεναι“. 

240. 

Ὃ εἰπόντος μὲν ἐμεῖο 
φαῦλόν κεν δόξειεν ἔμεν, χαλεπὸν δὲ νοῆσαι. 

Ῥᾳ.-Ρ]α, Ἐγρίδβὺ. ΧῚ (δᾶ Τ,αοδαχηδηύθμι) Ρ. 868 8αᾳ. ϑβίθρ!. 

(628 Ἠοτο.): συμβουλεῦσαι μέντοι ἔχω δοί τὸ καὶ 
τοῖς οἰκισταῖς, ὃ εἰπόντος μὲν ἐμοῦ, φησὶν Ἡσίοδος, 
δόξαι ἂν εἶναι φαῦλον, χαλεπὸν δὲ νοῆσαι. 

Εταστα. ΟΟΧΙῚ. ,ΕΔ6116 οὐἱῦ ὙϑυΒι τα γχϑϑύϊζαθσθ ἰδ: 
Ὃ εἰπόντος μὲν ἐμεῖο [ φαῦλόν κεν δόξειεν ἔμεν, χαλεπὸν δὲ 
ψοῆσαι. ΒΙσΥΠολγοσϑχη οο ἔγαρταθηύαση αὖ Ῥχδθύθυσ ΒΒ ἴῃ 
ὈΙΔΥΟ ΟἸαββῖοο ΜαΥθυγρομηβδὶ Α. 1846. Ν. 148. γ. 1143., βορὰ ποῃ 
Βα ϊβ δοουγαῦθ. Ὑ  βεϊχια γουθοσυτα Ρ]δίοπϊοοσασα ξοχίαθθο ααἱ8 
γον Ἰοροτὶῦ 51. βουϊθομᾶο: δόξειέν κεν φαῦλον ἔμεν κ. τ. ἔ. 
θα χη6]18 ογὺ φαῦλον ἰπἰζ1ο ΟΟἸ]οσατο. Οοοίν!, ορυβοο. δοᾶ- 

ἄδτασα. Ὁ. 193. 
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241. 

ἄγαλμα. 
διά, γν. ἀγάλματα [14 1 Ρ. 41 Βοιημ.} τὰ τῶν ϑεῶν 
μιμήματα, καὶ πάντα τὰ κόσμου τινὸς μετέχοντα 
ἐνννννον καὶ Ἡσίοδος τὸν ὅρμον ἄγαλμα καλεῖ. 

242. 

ἀπτερέως. 
Βοτοάΐδη. περὶ παϑῶν [Π Ρ. 2380 1,οπἰ2.] ἱπ Βέστα. Μ. 

ν.188, 84: ἀπτερέως παρ᾽ Ἡσιόδῳ ὥσπερ τὸ ἀψοφέως. 

σημαίνει δὲ τὸ αἰφνιδίως. 

248. 

ἄρκυς. 
Εἰγπι. αυᾶ. γν. ἄρκυς (ρ. 78, 20): εἶδος δικτύου ἐκ 
παχέος σχοινέου, ὃ ἰἰστᾶσι πρὸς ϑήραν λεόντων ἢ 
ἄρκτων ἢ ἐλάφων. καὶ δασύνεται, ἐκ τοῦ εἴργω τὸ 

χωλύω, τροπῇ τῆς ει διφϑόγγου εἰς α. Ἡσίοδος. ΟἿ. 
Βίγμι. Μ. ν. ὥρχυς (ρ. 144, 9). ὅτι. Απθοᾶ. ὗχου. ΠῚ 
Ρ. 886. 427. Ἐταρταθπίυσα αἴοχγί (οοί]. Ορυβοο. δοδαά. 

Ρ. 197. 

244. 

ἄφυξαν. 
β6.0]. ὕοῃ. ἃ δὰ οι. 1: ᾧ δὅ28 πεφυζότες] ὅϑεν 
ἄφυξαν τὸν λέοντα Ἡσίοδός φησιν. ΟἿ 080]. οοὰ. 
ει, Β: ἀπὸ τοῦ φύξα' ὅϑεν ἄφυξαν Ἴωνες ἐκάλουν 
τὸν λέοντα. ᾿ 

Ετάρσια. ΟΟΧΙΙΥ͂. ἄφυξον 1810. Οὐδθδί. Η68. ρ. 18. 
Ἐρίςο. τσ. Ἐσαρτηθηίβ. 1. 12 



118 ΗΕΡΒΙΟΘΌΒ. 

248. 

βρῖ. 
Βίχαρ. ΠῚ υ. 864: παραδείγμασι δὲ χρῶνται τοῦ μὲν 
ποιητοῦ τῷ κρῖ καὶ δῶ καὶ μάψ ...... Ἡσιόδου δέ, 
ὅτι τὸ βριϑὺ καὶ βριαρὸν βρῖ λέγει. 

240. 

ὅτων. 
β680). δὰ Ῥμιοβίσ. Ηθγοῖο. ἂρ. Βοΐββ. ρ. 464: Ἰστέον 
ὅτι ὅτου καὶ οὕτινος εὑρίσκεται καὶ ὅτῳ καὶ ᾧτινι, 
γενικῇ καὶ δοτικῇ μόνως" αἵ δὲ ἄλλαι πτώσεις οὐκ 

ἐν χρήσει εἰσίν. εὑρίσκεται δὲ καὶ παρ᾽ Ἡσίοδῳ 
μόνῳ καὶ γενικὴ τῶν πτώσεων πληϑυντικῶν ἐν χρήσει, 
ὅτων ἀντὶ τοῦ) ὧντινων. Ῥμάᾶγοχ. Τιοχ. Ρ. ὅδ8, 6 
[1890, 7 οἃ. Β48.] καὶ ὅτων ἀντὶ τοῦ ὧντινων παρα 
Ἡσιόδῳ μόνῳ εὕρηται ἐν χρήσει. 

2471. 

πρόχριν. 
Οτϑια. ἀποοᾶ. Ὅσοι. 1 ρ. 46: Ἡσίοδος δὲ τὸ πρόκριν 
παρὰ τὸ κρίσις, πρόκρισις, πρόκρισιν καὶ ἐν συγκοπῇ 
πρόκριν ἣ). 

248. 

τέττορες. 

Ῥμανοσίη, ΕΠ]. Ρ. 421, 81: τέττορας δωρικῶς λεχϑέν, 
οὗ εὐθεῖα κεῖται παρ᾽ Ἡσιόδῳ. 

1) ἀντὶ τοῦ] καὶ ϑομο1ϊ. 2) ΟΥ ϑοβμοίάθυ. δχϑσχοῖζί, οσιὶε. 
Ῥ. 31: ,Ηοοσ ἱπογρᾶϊ}}}0 ὁΘΏΒ6Θ0 --- ΒΟΙΣ Θηΐτα δα 11πᾶ ἀθαβῃ- 
ἴαύαα τηϑρὶθ αὐδῖὰ ἰηὐο]]θοΐαπι ἀνέρα ὕβριν ἀδουστοτο “-- 
ΒαΒρ οδτίαπθ Ῥυομαια θδῦ, ροθίϑιαι Ἠθβιοάθαμι ἴῃ Θχρ]ϊοβεϊοχιθ 
ἔα Όυ]Δο Ῥχοοχιϊθ ὨΟΙΏΘῺ 081 8 προκρίέσει ἱπαϊθαχη ΑΥΧΙΒ86: δ πὶ 
ἰοϑίθ ἀρο]Ἱοᾶ. ΠῚ, 1δ, 1 Ῥιοϊθοηΐα ταδῦῖΐο πρύὔύκρινε. ϑοῖο 
Ἠεθιοάστα ἀθουχίδ ϊβ -ζοστῖβ ἀο]οοίατὶ; αὐδγαμ 4114 οδὺ σαίλος., 
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2490. 

Βέγαῦ. ΧΙΠῚ Ρ. ὅ87 ἀο Ρχΐαρο: ᾿“πεδείχθη δὲ θεὸς οὗτος 
ὑπὸ τῶν νεωτέρων οὐδὲ γὰρ Ἡσίοδος οἷδε Πρίαπον. 

2580. 

βομο]. Ἠδ:]. Αὐργ. δὰ Ηομ. Οᾶ τ, 84 λύχνον] 
λέγει δὲ τὴν δᾷδα κυρίως. τοῦ δὲ παρ᾽ ἡμῖν καλου- 
μένου λύχνον τοὺς ἥρωας χρωμένους ὁ ποιητὴς οὐχ 
εἰσάψεε οὐδὲ ἢ δίοδος μέμνηται. 

' 2581. 

Αὐρύτη. δὰ ϑόορῃ. Οϑᾶ, . ρ. 4 Ἠθστω. [860]. ΒΟΡΆᾺ. 

Υο]. ΤΠ Ρ. 18 θ᾽π4} Ὅτι δὲ νεώτερον τὸ τοῦ τυράν- 
νου ὄνομα δῆλον" οὔτε γὰρ Ὅμηρος οὔτε Ἡσίοδος 
οὔτε ἄλλος οὐδεὶς τῶν παλαιῶν τύραννον ἐν τοῖς 
ποιήμασιν ὀνομάζει. 

ΕΒΑΘΟΜΕΝΤΑᾺ ὈῦΒΙΑ. 

[282.] 

᾿Δσπληδὼν Κλόμενός τὰ καὶ ᾿Αμφίέδοκος ϑεοειϑής. 

(Βοτοάϊει. περὶ χαϑολ. προσφδ. [1 ν». 26 1,οπὲ.] 40.) 
βίθῃμ. Βγ2. νυ. ᾿σπληδών᾽ Ὀρχομενοῦ δὲ υἱεῖς: .., 4“σπλη- 
δὼν --- θεοδιδής“, Ὁπὰθ μαπβιὲ Ειδίδί. δὰ 1]. υ. 272, 

18 Βοια, 206 Β68. --- γοχθυτα Ηρβίοὰο ἰχϊθυυσιὶ ΗοΥτη. 

εἰ Βαϊπηδηπ ἀθ Μιηγὶδ, Οὐχηχηδηὶ, Αδαδ, ΒΘγο], 4, 1890 
--2, ν. 1718 ποί. 

1) οὐδὲ] 815 Ὀηὰ. ῥχὸ καὶ οὔτε. 
125 
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[2δ8.] 

Φοῖβον ὕδωρ ἐπάγων κέρασ᾽ Ὠκεανοῖο ῥοῇσι. 
ΑΡο]]οη. Τ,οχ. Ἠοπι. γ. Φοῖβος (ρ. 104 ΒοΙκΚ.)}"... φοῖβον 
δὲ κατὰ γλῶτταν τὸ καϑαρόν, ὡς καὶ Ἡλιόδωρος). 
»οοφοῖβον --- ῥοῇσι“.. 

[284.] 

ῬΆΙ]οζοι ΤΥΎΔ]}. ΜΊσαΡ. οδρ. ΓΥ. ρ. 14 Χγὶ]. [18 ΚοΙ1οΥ]: 

Ἱστορεῖ δὲ καὶ ἩΗσίοδος καὶ “Πκαίαρχος καὶ Κλέαρχος 
καὶ Καλλίμαχος καὶ ἄλλοι τινὲς περὶ Τειρεσίου τάδε. 
Ιδτὰ ϑπδυταία 1116 ἔδρα]α (οὗ, ἔταρτη. 179), οἂρ. Υ. Ρ. 1ὅ 
ΧΥ]. (74 Κο11.) 6 ρογριὸ: Οἱ αὐτοὶ ἱστοροῦσιν κατὰ 
τὴν Δαπίϑων χώραν γενέσθαι ᾿Ελάτῳ τῷ βασιλεῖ 
ϑυγατέρα, ὀνομαξομένην Καινίδα᾽ ταύτῃ δὲ Ποδει- 
δῶνα μιγέντα ἐπαγγείλασϑαι ποιήδειν αὐτὴν ὃ ἂν 
ἐθέλῃ, τὴν δὲ ἀξιῶσαι μεταλλάξαι αὐτὴν εἰς ἄνδρα; 

ποιῆσαί τε ἄτρωτον. τοῦ δὲ Ποσειδῶνος κατὰ τὸ 
ἀξιωϑὲν ποιήσαντος μετονομασθῆναι Καινέα. 

[258.] 

Καὶ ἀτασϑαλίῃσι νόοιο. 
Εἰγπι. Θυᾶ. ». 88, 46 γν. ἀτασϑαλία᾽ ἡ περὶ τὸν οἶνον 
ἀταξία" ,»καὶ --- νόοιο“, οὕτως ἐν Ἡσιόδῳ. 

Εΐγαα. δαΐθα Μ. (ρ. 162, 85) μαθὸ μαροῦ: ἀτασϑα- 
λία" ἁμαρτία, ἀδικία" κυρίως μὲν ἡ παρὰ τὴν ϑάλειαν 
ἄτη, βλάβη, ὡς παφοινέα ἡ παρὰ τὸν οἶνον ἀταξία. 
ἢ παρὰ τὸ τῇ ἄτῃ ϑάλλειν καὶ αὐξάνεσθαι. Ὅμηρος, 
κεῖνοι ὃὲ σφετέρῃσιν ἀτασϑαλίῃσιν ὄλοντο““ (Π. 4 
409). Ἐΐγια. ϑουρ. ἂρ. αδἰβέ, Εἶγπι. Μ. υ. 468 Ὁ: 

Εταρτα. ΟΟΙΠΙ. κέρασ᾽ ϑ΄1΄. ΒΟΚΙΚΟΣ οἱ.; κέρας γαϊ]ρο. 
1) Ἡσίοδος Ὑ1ΠοἱΒ. 
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ἀτασϑαλία" ἡ περὶ τὸν οἷνον ἀταξία. καὶ Ὅμηρος, 
ἀτασϑαλίησιν νόοιο. 

- Εἶγτα. Θυᾶ, οτοβριοὶὐ ἔοτίο Ορρ. 688 (6856) υδὶ 
»ἀϊδρείῃσι νόοιο’ Οδἰδῇ, 

[26] 
Μηδὲ δίκην δικάσῃς, πρὶν ἂν ἀμφοῖν μῦϑον ἀκούσῃς. 

(ἴο. δὰ Αἰ. ΥἹΙ, 18: Ερο δαΐθχηῃ, οἰβὶ Π᾿:ὰ ψευδησιό- 
δειον ---- ἰΐα «οἶα ρΡαΐδίυν --- οὔβοσγο, μηδὲ δίκην, 

ριδοβουθέτη ἴθ ἐθ, ἃ απὸ πἰ8}} ππαύϑτη υἱᾶϊ ἐθίπθσα Βουΐ, 

ἰϑιθῃ 1111π8 ἀΌΘΙΘΙ τ] Οὐ ΘΟ. --- Ῥ]αὖ, ΤΩΟΤΆ], Ρ. 1084 ΕἸ: 

πρὸς τὸν εἰπόντα' μηδὲ --- ἀκούσῃς ““, ἀντέλεγεν ὃ 
Ζήνων κτλ. --- ὅ680]. δὰ Επτ. Ηΐρρ. 264: Τὸ οομηδὲν 
ἄγαν“ οὗ μὲν Χίλωνι τῷ “ακεδαιμονίῳ ἀνατιϑέασιν, 
ὡς Κριτίας ........ ὁ δὲ Θεόφραστος, ὡς τὰ Σισύ- 
φου λεγόμενα καὶ Πιτϑέως. οἷον μηδὲν ἄγαν“, 
»μηδὲ δίκην δικάσῃς““. --- Ἰμισίδη. ἀθ ΘΑ] Όπιπ. ποῖ ὑθτα. 
οτοα, 8. (ο]. ἨΠ ». 271 Ιδ00}.) -- ΑἸῖ4 ἰοβαπιομπίδ 
οομροβδιὺ ΒΟ ποιοὶ ἀθ Ῥιμθο ΤΎΟΘΖ. οοχησηθπύ. Ρ. 7.. 

[267] 
αγδιισχαδίζουβ ἰῃὰ Βδοια, ἀποοᾶ. ασυ. Π ρ. 247: 

Πρῶτος Ἡσίοδος παρὰ τῆς Ἑλένης τὸ εἴδωλον παρ- 
ἤγαγε. Ἰιοροπᾶσμι νἱδοίας πρῶτος Στησέχορος κτλ.; 
οἴ, ἰϑιθὰ Βουρκ. Ῥοοίξ. ᾿γυυ. αυν. Εὰ. Π]|. [Ρ. ΠΠ] νυ. 981. 

[258.] 

Αγιβίοὺ. Ηϊβί. πω. ὙΠ]Ι, 18, 2 νυ. 601" 81 56α. 

Τὰ μὲν οὖν γαμψώνυχα, καϑάπερ εἴρηται πρότερον, 

Βταρστα. ΟΟἸ,Υ1. μήτε Τᾳο6. ἂν οι. ὙγύΐοαΡ. 6. 1.6. --- 
ἀμφοῖν} ἄμφω ἴμὰ6. Ῥτοδδηΐο ϑομποίάον. 
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ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν, ἄποτα πάμπαν ἐστίν (ἀλλ᾽ Ἡσίοδος ἢ 

ἠγνόει τοῦτο" πεποίηκε γὰρ τὸν τῆς μαντείας πρόεδρον 
ἀετὸν ἐν τῇ διηγήσει τῇ περὶ τὴν πολιορκίαν τὴν 
Νίνου πίνοντα). 

Πὴο9 οΘΙΘθοστίπιϑ ΟὈΒιἀΙοηθ ὉΥΡῚΒ ΒΘΙΊΩΟ 6880 ΥἹἱΑΘΙΌΓ. 
Θυδο αυὰπι δὰ ἃ. 606 8. ΟἾσ. π, γοίοσαίυυ, δ οδίοαὶ 
ΒΟΒΟΣΙ δοίδίθ σοπιοίϑ ϑϑί. 

[269.] 
Ῥμοὺ. ΒΙΡ]. Ρ. ὅ8δ", 38 ΒΟΚΚκ. Τὸ δὲ κνισᾷν ἀγυιὰς 

παρὰ Ἡσιόδῳ τοῖς ϑεοῖς ϑύειν λέγει. Ἠϑδίοάσπι οὐπ 
Αὐἱδίορμϑῃθ οοχητηπίαββο σἱάθίυῦ δυοίοσ. ΟἿ αν. 1288: 

κνισᾶν τ᾿ ἀγυιάς. Ἐλ4. 1820: χνισῶμεν ἀγυιάς. 
ΜδγΟΚΒΟΩ. Ρ. 384 Βα. 

[360.] 

Ἑβδομάτῃ δ᾽ αὖϑις λαμπρὸν φάος ἠελέοιο. 
ΟἸθμι. ΑἸοχ, βέσγομι. Υ͂ Ρ. 266 (600 Ο) βγ.10. 118 Ῥοί. 
Ἡσίοδος μὲν οὕτως περὶ αὐτῆς (8ο. τῆς ἑβδόμης ἡμέ. 
ρα6) λέγει᾽ πρῶτον ἔνη τετράς τε καὶ ἕβδομον ἱερὸν 
ἥμαρ““ (Ορρ. 710) καὶ πάλιν ., ἑβδομάτῃ --- ἠέλιοιο“". 

ἮΪΟ γοσϑὰβ Δ Ατιβίοθυϊο: ΡΕΣ]ΟΒορο [860 ῥγχοξθοίαβ 
νἱαοίυγ. Οὗ Ηομι. ἔγαρτηθηία ἴδ18α ὑ. 75 60]1. ὙΔ]οΚο- 
ΠΒΘΥ. 188. ἄθ ΑὐἹβίοθα]ο [πἄδθοὸ.Ὁ. 116 84ᾳᾳᾷβ. Ηοθσιϑηη 
δαΐθῃ Ὑθύδᾶη αἴγοσθαθ Οροσῦσαηα 86 ΠΙΘΥΌΙ ΥὙΘΟΘΏΒΙΟΠῚΒ 
6886 ἰυαϊοδί. 

[261.]} 

βοσυ. δὰ γορ. θη. ΤΥ, 484 Ρ. 296 1,10η. ΗθδΒ)οαυβ 

1) ἩἙΗρόδοτος Οοά. Ὁ5 (γ αὺ. 269) ἀρ. ΒΕΚΚ.; Ἡσέοδος το]ϊααὶ. 
Οὗ. Ῥδδὶδημ ΕὉΤδοΒασθα δῦ ἄδθι ΘθὈϊθὺθ ἀοσ (ὐὑδβοιομίο, 
ΠΡ. 299. ΜΆ]ΙΟΣ Ηἱδύ. ᾿ἐπ|, ατδθο. 1 Ρ. 488 πού. 
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118 Βοβροσι δ Αορίοα, Ασοϊβυβαη οὲ Ηρδδβρεσγαβδϑαἶ), 
Νοοὰβ 1188, υἰΐγα, ΟσοδμΌχα τη8]8 δύσοβ ΒαΡαϊ580 ἀἱοϊέ. 

Οὗ, Τηθος. 215 8αᾳ. ,Νοιῖηδ 1ϑίδ ΒΚ σ 8 ρα δά άθγθ 
οχΣ 810 ἔοπίο ροΐογαῖ". ἄἀοοίἑ!. δὰ ΤῊ. 216. Ἀφοῖο. 

[4621] 
ῬΟΙῸχ 1, 281: Καὶ φυλλοχόος μὴν ὁ ταῦτα 

ποιῶν, ὡς Ἡσίοδος. Αὰ Ορρ. 421 (ὕλη, φύλλα δ᾽ 
ἔραξε χέει) ρογάμπογο υἱάοίας. 

[263.] 
ῬΟΊΊυχ ΠῚ, 19: '4γαπητὴ ϑυγάτηρ ἢ μονογενὴς 

χκαϑ'΄' Ἡσίοδον. ϑοὰ εἴ. Ορρ. 8716 585ᾳ. μουνογενὴς ὃὲ 
πάις δἴη πατρώιον οἶκον | φερβέμεν. 

ΕὟγ. 202. 268 αδονγὶ Οοοίι. ορυθοο. δοδαά. Ρ. 193. 

[264.] 

Ὕπερβασίαι δ᾽ ἀλεγειναί. 
Ευβθαίῃ. δὰ Π. ρ. 1818, 6 Βομι. 1437 Βδ285. Τὸ ὑπερ- 
βαίνειν καὶ ἡ ἐξ αὐτοῦ ὑπερβασία, ἧς καὶ παρ᾽ Ἡσιόδῳ 
χρῆσίς ἐστιν ἐν τῷ οοὑπερβασίαι δ᾽ ἀλεγειναί“-. 
ϑροοίασὶ νἱάθίυσ Ορρ. 828 ὑπερβασέας ἀλεείνων, τὶ 
οἵ, ΘοΟ}}. 

ΕΒΑΘΟΜΕΝΤΑ ΡΑΙ,8Α. 

Ἐνγασιλοπΐα 8188 οοἸ]ορσιῦ ΜαΑγοκΒΟΒΘΒ6 1 ἢ. 380 -- 394 
οἀὐϊομῖα 8886. ΘΟ υηὸ δαάθηᾶδ: 

1, τ. 838 Μδσόκβοι. τᾶς 114 (Θοοἰξ]. 6 δέορι. Βγζ. νυν. Δίσών᾽ 
πόλις Θεσσαλίας, ἀπὸ Αἴσωνος τοῦ Ἰάσονος πατρός, οὗ τὸ ὄνομα 

1) Ηρβρθσγαβδη) Εοχτί. Ἠθθροσϑύμβπβδ. ΟΥ. Δροϊ)Ἱοηΐ 
Βαοᾶ. ἐγαρταθηύασα ἃ ϑ. 80]. δὰ ΟἸθια. ΑἸοχ. (Υ0]. ΙΥ̓ ν. 100 ΚΙ.) 
δ] δΐπτα: παρ᾽ Ἑσπερίδων. Ἑσπερίδες νύμφαι τινὲς νόμιοι 
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διὰ τοῦ ὦ κλίνεται. τὸ δὲ Αἰσονίέδης, ὡς ἩΗσίοδος [810 ΜοίΏΘΚΟ: 
ὡς Ἡσίοδος. τὸ δὲ Αἰσ. γυ]ρο], ἀπὸ τοῦ ,,Αἵσονά τ᾽ ἠδὲ Φέρητα" 
(Βοιμλ. Οἄ. 1 269). --- 4“ἰσονίδης οχϑίαῦ Βοος. 998. 

ῶ. ΕἾ. 80 ΜδτΙοΚβος. τὸ 46 Θοοί!. Ῥ8.- βαποδυπίδίμοη Ρ. ὅ 
84. Ὑρθηο] ἃ. Καὶ γὰρ περὶ ἐνίων, ὧν οὐδὲ (οὔδε Υαρου[) 
τὰ ὀνόματα ἴσασιν οἵ Φοίνικες, οὔτ᾽ ᾿άγήνορος οἵ Σιδόνιοι, οὔθ᾽ 
(οὔτ᾽ Ὅαρ.) οὗ Βύβλιοι τοῦ Βαάλαντος, ὃν φασιν οἷ ποιηταὶ 
βύβλον τ᾽ ἀγχίαλον καὶ Σιδῶν᾽ ἀνθεμόεσσαν ]| νικῆσαι (νέκη- 
σαι ἍΝ αρ.) τρικάρηνον“" κτᾶλ. ῬΥΙ͂ΟΥ γογβαθ, αἀπθθη Ἡθβιοαο ἐσ] θυ 
Εἴγια. Μ. ρ. 216, 86 [Ἡσίοδος ἐν ᾿Ασπίδι οοἀὰ. ποππΏ}}1 8. 
Οα18..], ἂἀρυὰ Ὠίουγβ. Ροσ. [ν. 912] Ἰοριίον; Ὠθι β ομῖατα δαύθτα 
(ψικῆσαι τρικάρηνον) ἔαΙθατίατη ἀθ 5ὺπὸῸὸ 80 1 1886 Βοᾶϊθ οομπβίδί. 

. Εσδρα. 66 Μδτοκβοι. πὸ 196 ἀοοί!. Ξίταθ. ΤΡ. 59: 
Καὶ ἡ πρότερον δὲ ᾿ἀρτεμίτα λεγομένη μία τῶν Ἐχινάδων νήσων 
ἥπειρος γέγονε...... συγχοῦνται δὲ καὶ αἷ λοιπαί, ὡς Ἣρό- 
δοτός (11, 10) φησι. Ἰωοσορδίον Ἡσίοδος: οοτγ. Μοίμθξο. 

ες 4, Εταρῃ. 196 Μαγσοΐβοι. (Ξο80}. δὰ Α}0]]. Ἐδβοά. Ι, 141. 
Αα ϑδοαυῦ. ν. 1 Ββαᾳ. πρθϑοίαί. . 

ὅ. Εγδρτῃ. 199 Μαγοκβοῖ. πα 18 ἀοοί!. ΡΙα. Ν. ΒΗ. ΧΧΙ, 
117 8 108: Αϑρμοάθιυβ σταδδάϊίοσ οὐ βϑιηΐηθ ἰοβίο. οὖ Ῥᾳ]00 
ΝΞ ΕΣ ῬΡτδοοῖρυδ νοϊαρίαςϊθ, υὐ νἱάρξυγς Ἠρεϊοᾶο [ΞΞ 
ΤΆΘΟΡΒγ. 6 ἰβύ. ρἰδηΐ. Υ11 οἂρ. 11 δι. (18, 8 Υατ 6 γ)]. Δὰ 
Ορρ. 41 ροσ ποὺ. Οἷ. Μδυόκβοῖ. Ρ. 447. .: ᾿ 

6. Εγαρτη. 2398 Μδυόκβοη. Οσϑίῃ. ἀποοᾶ. Ὅχου. 1 η. ὅδ: 
Σεσημείωται παρ’ Ἡσιόδῳ τὸ εὐθύνεον, ὡς ἐνόεον, ἢ πλεο- " 
ψνασμῷ τοῦ Ἑ, ἢ μεταβολῇ τοῦ νῦ κτῖ. Τιοᾳ. ἐθύνεον, αποὰ 
ἱπγοηϊδον βουξ, 166, 210. 267. 286. 

7. Εταρτα. 346 Μδχοίβοῃ. παΟ 289 ἀοοί!. Εὐγτα. Μ. (8.)}}.) 
γ. πλειότερος ....... [Ρ. θ1δ, 22] πλεῖος οὖν καὶ πλειότερος. 
ἡμάρτηται δὲ ὁμολογουμένως τὸ ,πολὺ χερειότερον“ (Ορρ. 127; 
Ιοῷ. χειρότ.)) παρὰ Ἡσιόδῳ .... ... καὶ εἶ ὅλως ὥφειλεν εἰπεῖν, 
χειρονέστερον ὥφειλεν. ἴσως οὖν ὁ Ἡσίοδος παρὰ τὸ χεῖρος 
τοῦτο ἐποίησεν, ὡς ἀπὸ τοῦ πλεῖος τὸ πλειότερος. [Τί οὖν 
Ἡσίοδος: ἴσως παρὰ τὸ χεῖρος οἃ. αα181 Οὗ Ῥμᾶν. ἘΠ]. Ρ. 
868, 8. 

Ηυυς Ἰοοῦμι ρϑύροσϑχῃ ἱπίθ]θχογαμῦ γυν. ἀοοίϊ. --- Εὗγτρο- 
Ἰορί, 16 ἰπάϊοθ, θην δῦ π8θο: ϑίουῦ πλειότερος (8. πλεῖος) 
Ῥοθύδθ ΠΟΒᾺ]}} (Ἰὐθ γ᾽ αὰ08 ΟΠ ἸϑομαΒ; γ. Ρ8Ό110 ΒΌΡΣΘ) υϑυτρᾶ- 
τυπῦ, 8150 Ηθβὶοαυβ χειρότερος (8 χεῖρος ἀοχιγαΐατῃ) δχοορ θυ). 

8. ΕΥΆρτα. 208 Μδγοκβοι. δυϊά. γν, κομιδή (Π, 1 ». 320 

οὕτω λεγόμεναι, αἴ φυλάττουσαι τὰ λεγόμενα χρύσεα μῆλα" ἡ 
δὲ Ἐρυϑεια καὶ Ἑσπερέϑουσα βοῶπις, ὥς φησιν ᾿Αποὶ- 
λώνιος ὁ Ῥόδιος. 
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ΒοτηΒ. ) ὉὉΣ διοᾶϊθ Ἰεριΐζυτ: ἡ ἀνάσωσις. Ἡρόδοτος. λέγεται δὲ ν 
καὶ ἡ ἄφιξις, ἡ δίοδος (ναϊσο Ἡσίοδος). Πολύβιος κτλ. 
"Ἢ ἢ 9, Εἔγχασια. 2δ4 Μασοκβοῦ, ΚπμῸ. Τμοσ. τ. 8--12, τ᾽ οὗ, 
6.0]. 

9 ΟΘΒΥΙΣ ΠῚ ΌπΒ ΘΥΤΟΤΘ δὰ ἨϑρΒβιοάθπῃ το] δ β 

(Ι. Γῆς περίοδος, --- 3. Θεῖοι λόγοι, -- ὃ. Ὕμνοι, 
-- 4. Κεραμεῖς, -- ὅ. Φοινικικά [οἵ, ται. Απ, Ῥᾶχ. 
Ιν, 14], --- 6. Περὶ ταρέχων) ἀϊδβραίαγι!ὺ ΜΑγΟΚΒΟΒΘΙ͂ΟΙ 
Ρῃ. 197---502. 

ΕΥὔΥΜΈΕΙνῦ δ. 

Ραῦβ. 1Π|,.1, 1: Εὔμηλός γε ὁ ᾿Δμφιλύτου τῶν 
Βακχιδῶν καλουμένων, ὃς καὶ [τὰ] ἔπη λέγεται ποιῆ- 

δαι, φησὶν ἐν τῇ Κορινϑίᾳ συγγραφῇ; εἰ δὴ Εὐμήλου 
᾿ [)ε] ἡ συγγραφή, κτλ. Οὗ Υ, 19, 10 (): Εὔμηλον 

τὸν Κορένϑιον. 

Αἰμθῃ. ὙΙ ρ. 277 Ὁ: Ὁ τὴν Τιτανομαχίαν ποι- 
ἥσας, εἴτ᾽ Εὔμηλός ἐστιν ὁ Κορίνϑιος ἢ ̓ Δρχτῖνος 
χτλ. ΟἿ, Τιδαγ. 1,.γὰ, ἀθ τηθη8. ΙΥ͂, 48. Ἡγρίη. ἴδ᾽. 188. 

Βυΐοο, Ρ. 294, Ταοίζ. δὰ Τγοορησ. 1714. δὰ Ηθ8. Ορρ. 1 

Ρ. 28 Θαϊβί. [2ὅ, 14 οἄ. 1.08.]. 

Ξ680]. δᾶ Ῥιπᾶ, 0]. ΧΙ, 14: Εὔμηλος τις ποιητὴς 
ἱστορικός. 

ΟἸθια. ΑἸοχ. βύγοτη. 1 ρ. 144 (388 Β) Κ'γ10. 898 οί, 
Σιμωνίδης μὲν οὖν κατὰ ᾿Δρχέλοχον φέρεται, Καλλῖ- 
νος δὲ πρεσβύτερος οὐ μακρῷ, ....... Εὔμηλος δὲ 
ὑ Κορένϑιος πρεσβύτερος ὧν ἐπιβεβληκέναι ᾿Αρχίᾳ 
τῷ Συρακούσας κτίσαντι [8. 184 ἃ, ΟἾ τ. π.]. 
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Ἠΐοτοη. Επ8. ΟἼχοι. δὰ 0]. ΙΥ̓́, 2 (ρ. 118 βοδιρ. 
81 ϑοθοθμ.); Ἐστλθ]αΒ ροϑία αυἱ Βυροπίαμη οὐ ΕἸ ΤΟρίδια 
Ή. ΉῃΨΨᾳΕῃΕ ὀοπροϑαϊδ ...... δρποβοιΐαγσ, ΟΥ, δᾶ 01]. ἸΣ, 2 
(ρ. 88 80}.): Ἐπταθὶὰβ Οοχϊπἰμῖ8 σϑυβιβοδίοσ δρηοβοϊίυγ. 

Εαχα610 ὑσιρυυπίυτν 

1. Κορινϑιακαά. --- β680}. δὰ ΑΡ0]]. Βμοά. 1, 146: 
Ἐν Κορινϑιακοῖς λέγει Ειύὔμηλος 9011. ῬαιδΒ. Π, 1, 1 

(ν. βϑαρτα): Εὔμηλος ........ φησὶν ἐν τῇ  ορινϑίᾳ 
συγγραφῇ... 

ουθα8 οοἷο ὃχ οὺ οδυχηΐηθ ἀοργοϊηρίοθ 50 συαυι 
. 5680], δὰ Ριμᾶ. ΟἹ]. ΧΙΠ, 14 (υπᾶρ μαυδβὶΐ ὙΤχοῖζ. δ 
Τγοορηχ. 1714). ΟἿ ργδϑίοσθα ἔγδρτη. 9. 

ΕΩ6]1 οϑύαθα ἀθ σγϑρὺβ Οονϊηὐμίογυση ροβύθα ἷπ 
ΟΥ̓ΔΕΙΟΒΘΙα 8Βο]υΐδγη ὑγϑηβ᾽ϑύσπμι ο886 οομβϑίδὺ; Ῥδαβϑη δπ) 
ϑαΐθιῃ 8] ΟΒαῸ 6 ΒΟΥ ΡύΟΥΘΒ ΠΟῺ ΟΒΥΤΏΪΠΘ ἰρ80, 5864 ΘΡΙΐΟΠΙΘ 
ἰδηύθατα οδαὰθ ογϑύϊοηθ ρϑάθβίσὶ οοηβουὶρία 808 6886 Ἦ]- 
1180} οβίθῃιί. 0 δδ8ὸ οδριΐοιῃθθΘ οδριθπᾶα βϑυπὺ Ὑϑυθὰ 
ΟἸοπαθαξΐβ ΑἸοχ. βέγοσα. ΥἹ ρ. 367 (629 Α) 5.1». 752 Ροί. 
Τὰ δὲ Ἡσιόδου μετήλλαξαν εἰς πεξὸν λόγον καὶ ὡς 
ἴδια ἐξήνεγκαν Εὔμηλός τε καὶ ᾿Δκουσίλαος οἵ ἴστο- 
ριογράφοι. --- ΟἿ ΜαγΟΚΒΟΒΘΙ͂,, Ρ. 2298 846. ὙΠ ΙΒοὶ 

ῬΡ. ἃ 86α. 

2. Εὐρωπία. --- ϑομοῖ. ὕ οι. Α δᾶ οι. 1]. Ζ, 181: 
Ὁ τὴν Εὐρωπίαν πεποιηκὼς Εὔμηλος. Ἠίοτοι. Εἶπ. ΟἌτοη. 
δα 0]. ΙΥ͂, 2, ΟἿ, ΟἸοια. ΑἸ]οχ. βέγοιη. 1 Ὁ. 161 (849 Α) 

Ξγ}0. 419 Ροϊξ, Ὁ τὴν Εὐρωπίαν ποιήσας. Ῥαιδδμῃ. 
ΙΧ, ὅ, 8 (4): Ὁ δὲ τὰ ἔπη τὰ ἐς Εὐρώπην ποιήσας. 
-- Μδυοκβοθοῦα, ν. 28ὅ β8αα. ὙΠ ΒΟΉ. Ρ. 27 Βα. 

ὃ. Τιτανομαχία. Οἷ, ν». 6--8. -ὀ ΜαγοκΒΟΝ. 

ῬΡ. 244. Ὑ1ΙΒΟ} Ρ. 4. 
4. ἤδισμα προσόδιον. ΟΥ̓ ἱπέγα, ---- ΜΆτΌΚΒ0Ι. 

Ὁ. 248 βᾳβ. ὙΊΒΟΙ Ρ. 4. 
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ὅ. Βουγονία. ἨἩϊογογτὴ Ιο06. βᾷργ δ)]]δίυϑ. 

Οἱ γασσ. ἀθ τὸ τυβϑὲέ. Π, ὅ. Μαγχγοκβοι. ρ. 2839 βαα. 

ὙΠΊΒΟΒ Ρ. 8. 
6. Νόστος τῶν Ἑλλήνων. μοὶ. δὰ Ῥιπά, ΟἹ. 

ΧΠῚ, 81: ἐν δὲ Μοῖσ᾽ ἁδύπνοος] Ποῦ δὲ ἀλλαχοῦ ἡ 
μουσικὴ ἀνθεῖ καὶ τὰ πολεμικά; τοῦτο δὲ διὰ τὸν 
Βὔμολπον ὄντα Κορίνϑιον καὶ γράψαντα νόστον τῶν 
Ἑλλήνων. Ῥτγο Εὔμολπον Εὔμηλον Βοιϊροπάθχα θ886 
ρίυσοδ σἱἀοχαμί. --- ΜΑΙΟΚΒΟῖ. ὑ. 217. 244 βα. ὙΥΒΟΒ Ρ. 8 

86. --- Ἐοχίαββθο δὰ ροχίλπθηῦ Ὑϑυβὰβ Ρ. δ 8]1δ6ὲϊ (ἔν. 6). 

ΒΌΡ 51414. ὙΝ Θ]οἶκος ὕγοὶ. ορ. 1 (1888ὅ).ν». 3174 58αᾳ. 
-- Μαχοκβοβο!ο] Ηρϑιοᾶὶ, Εἰ 6}]}, ΟἸπαθίμομῖβ, Ἀ.811 οὗ 
ὑλταϊπῖβΒ Ναυρδοῦϊ Εἰταρτηθπΐα οΟἸ]οσὶὺ οἷο. α, Μ. 1.108. 
1840. ». 216--245δ. -- :Ε, 6.  Βοῦ ρου ἀϊ6 Εταρ- 
πιθηΐθ 408 ΕΡΙΚΟΥΒ ΕἸ απιθ1οβ, 1105. (ΤΡ 5.) 1878. ρρ. 41. 4. 

ΟΟΒΙΝΤΗΙΔΑΟΘΑ. 

1, 

β080]. Τιϑῦχ, δὰ ΑΡο]}]. Βμοᾶ. ΤΥ͂, 1212: Ἐφύρα ἡ 
Κόρινϑος, ἀπὸ ᾿Εφύρας τῆς Ἐπιμηϑέως ϑυγατρός. 
Εὔμηλος Ὦ δὲ ἀπὸ ᾿Εφύρας τῆς ἸΘκεανοῦ καὶ Τηϑύος, 
γυναικὸς δὲ γενομένης Ἐπιμηϑέως. ῬαυΒ. Π, 1, 1: 
Εὔμηλος ........ φησὶν ἐν τῇ Κορινϑίᾳ συγγραφῇ 
ὌΉΉῊΝΕ ᾿Ἐφύραν Ὠκεανοῦ ϑυγατέρα οἰκῆσαι πρῶ- 
τὸν ἐν τῇ γῇ ταύτῃ. 

1) Σιμωνίδης (Οοα. ΡῬατ. ΟΥ ΜαΑτοκΒοΒοΙ Ρ. 401. 
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2. 

᾽4λλ᾽ ὅτε δ᾽ Αἰήτης καὶ ᾿4λωεὺς ἐξεγένοντο 

Ἠελίου τε καὶ ᾿Αντιόπης, τότε δ᾽ ἄνδιχα χώρην 
δάσσατο παισὶν ἑοῖς Ὑπερίονος ἀγλαὸς υἱός" 

ἣν μὲν ἔχ᾽ ᾿Ασωπός, ταύτην πόρε δίῳ ᾿Αλωεῖ" 
ν δ᾽ ᾿Εφύρη κτεάτισσ᾽, Αἰήτῃ δῶκεν ἅπασαν ὅ 

Αἰήτης δ᾽ ἄρ᾽ ἑκὼν Βούνῳ παρέδωκε φυλάσόσειν, 
εἰσόκεν αὐτὸς ἴχοιτ᾽ ἢ ἐξ αὐτοῖό τις ἄλλος 

ἢ πάις ἢ υἱωνός" ὃ δ᾽ ὥχετο Κολχέδα γαῖαν. 
β680]. δὰ Ριπᾶ, ΟἹ. ΧΠῚ, 14: Διὰ τί Μηδείας ἐμνημό- 
νευσεν; ὅτι ἡ Κόρινϑος πατρῷον αὐτῆς κτῆμα γέγονε, 
τούτῳ τῷ λόγῳ. ᾿Αλωεὺς γὰρ καὶ Αἰήτης ὁ Μηδείας 
πατὴρ ἐγένοντο παῖδες Ἡλίου καὶ ᾿Αντιόπης᾽ τούτοις 
ὃ Ἥλιος διένειμε τὴν χώραν, καὶ ἔλαχεν ᾿Αλωεὺς τὴν 
ἐν ᾿ἀρκαδία, ὁ δὲ “ἰήτης τὴν Κόρινϑον. Αἰήτης δὲ 
μὴ ἀρεσϑεὶς τῇ ἀρχῇ Βούνῳ ἢ) μέν τινι Ἑρμοῦ υἱῷ 

- παρέδωκε τὴν πόλιν, εἰπὼν φυλάττειν -τοῖς ἐσομένοις 
ἐξ αὐτοῦ" αὐτὸς δὲ εἰς Κολχίδα τῆς Σκχυϑίας ἀφικόμενος 
ᾧκησε βασιλεύων. διδάσκει δὲ τοῦτο Εὔμηλός τις 
ποιητὴς ἱστορικὸς εἰπών" ..41λλ᾽ --- γαῖαν “(. --- Ἐοβάοπι 

γουβὰθ 6 ὁοᾶ, Μαἐγ οπβὶ δαϊαϊὶ Τεϊασίο οοἀδ. Μαΐτίε, ρ. 268; 

Ετάρτη. 11. 4. ἔχ᾽ ἔναιεν ἸΤ:οὺΣ. --- ταύτην] τὴν Τα. -- 
ὅ. Τιορορδίας ᾿Εφύρην; οοττ. ϑαϊτωδο. δὰ δβοϊίη. ,Ὀ. 8ὅ8. ΒΌμΕ. 
Βοθοκὰ 6 ἀοοίϊ δυάιξοτῖβ οοπἱθοΐυχα. --- δῶκεν ἀνάσσειν ΒΌΒΗΚ. 
-- 6. Βουνόμῳ « οοὐᾷ. ΒΟΏΠ.Π) 85680}]. Ῥιμά. -- φυλάττειν Τπ. -- 
1. ,ἰσόκεν αὐτὸς ἀνὴρ εἰς ὕστερον αὖϑις ἴκχοιτο Τα. -- 8. ἢ 
πάις ἢ ΚΕΝ ἐξ αὐτοῖό τις ΤΖ. --- Ἴ Προ παῖς: πάις 801] εἰ. 
-- ἢ υἵ μοροραίυν ἠδὲ (εἶνο ἠδ᾽) υἷ. οοΥτ. Βοροῖκῃ. [86 η9ϑ 
υἱωνὸς ἡπτὰ πη ρῥτγϑοίαι, δὰ 83Ξ6801]}). Ρ. ΧΧΊ. --- ᾧχετο] ἵκετο 
Οοὰ. Μαίν. 

1) Θοὐξ. γεαῖ. Ὁ. Βουνόμῳ, ,,αὐοᾶ οΣ οὑγιπο]ορῖοο οὐ δπι 
Ἰογαυ Ἰαθὰ ῥγοξθούσσα υἱάθδαχ. Μαχοκβοῖ. --- ΟΕ, 8680]. ἰῃ 
Οοὰ. Μαίγ.: Βουνὸς δ᾽ Ἑρμοῦ καὶ νύμφης τινὸς παΐῖς. 



ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΟΘΑ. 189 

αἰδὺ ργϑοίοσγοα Ἰχοίζ. δα ΠυΥΟΟΡΏΣ. 174. -- Ὗ, 1--- 9 

5080], Ριπᾶ, μασδιύ ποῖον Ασρυμι. Π δὰ Ἐπυν. Μοᾶ. [Ά68}0]]. 

Ευτρ. ΤΥ Ρ. 4 Ὁϊυᾶ.} Οὗ Ἰτοίζ. δὰ . Πγοορην. 1024: 

Αἴα, πόλις Κολχίδος" Κόρινθος δέ, πόλις Πελοπον- 
νήσου, ὧν ἀμφοτέρων ἄρχοντα λέγει τὸν Μἰήτην, 
ὥσπερ καὶ Εὔμηλος ὁ ποιητής, οὗ τὰ ἔπη ἐν τοῖς 
ὄπισϑεν εἰρήκειν καὶ πᾶσαν τὴν ἱστορίαν ὅτι κτλ. 

ὃ. 

Ῥααβ. "1, 8, 10 (8): Εὔμηλος δὲ Ἥλιον ἔφη δοῦναι 
τὴν χώραν ᾿4λωεῖ μὲν τὴν ᾿Ασωπίαν, Αἰήτη δὲ τὴν 
Ἐφυραίαν' καὶ «Αἰήτην ἀπιόντα ἐς Κόλχους παρα- 
χαταϑέσθαι Βούνῳ τὴν γῆν, Βοῦνον δὲ Ἑρμοῦ καὶ 
Αἰκιδαμείας εἶναι, καὶ ἐπεὶ Βοῦνος ἐτελεύτησεν, οὕτως 
Ἐπωπέα τὸν ᾿4λωέως καὶ τὴν ᾿Εφυραίων σχεῖν ἀρχήν" 

Κορένϑου δὲ ὕστερον τοῦ Μαραϑῶνος οὐδένα ὑπολι- 
πομένου παῖδα, τοὺς Κορινϑίους Μήδειαν μεταπεμψα- 

μένους ἐξ Ιωλκοῦ παραδοῦναί οἵ τὴν ἀρχήν᾽ βασι- 

λεύειν μὲν δὴ δι’ αὐτὴν Ἰάσονα ἐν Κορίνϑῳ, Μηδεία 
ὃδὲ παῖδας μὲν γίνεσϑαι, τὸ δὲ ἀεὶ τικτόμενον κατα- 
χρύπτειν αὐτὸ ἐς τὸ ἱερὸν φέρουσαν τῆς Ἥρας, κατα- 
χρύπτειν δὲ ἀϑανάτους ἔσεσθαι νομίξουσαν 1) τέλος 

δὲ αὐτήν τε μαϑεῖν ὡς ἡμαρτήκοι τῆς ἐλπίδος, καὶ 
ἅμα ὑπὸ τοῦ Ἰάσονος φωραϑεῖσαν, οὐ γὰρ αὐτὸν 
ἔχειν δεομένῃ συγγνώμην, ἀποπλέοντα ὃὲ ἐς ᾿Ιωλχὸν 

1) Οὗ βομοὶ. δὰ Ριπά. ΟἹ. ΧΙΠ, 714: Ἐν Κορίνϑῳ κατῴκει 
(μθάθ8) καὶ ἔπαυσε Κορινθίους λιμῷ κατεχομένους ϑύσασα 
Δήμητρι καὶ νύμφαις “Δημνίαις. ἐκεῖ '᾿δὲ αὐτῆς ὁ Ζεὺς ἠράσϑη, 
οὐχ ἐπείθετο δὲ ἡ Μήδεια τὸν τῆς Ἥρας ἧς κλίνουσα χόλον' 
διὸ καὶ ἢ Ἥρα ὑπέσχετο αὐτῇ ἀθανάτους ποιῆσαι τοὺς παῖδας. 
ἀποθανόντας δὲ τούτους τιμῶσι Κορίνθιοι, καλοῦντες μιξοβαρ- 
βάρους. 
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οἴχεσϑαι, τούτων δὲ ἕνεκα ἀπελθεῖν καὶ Μῆήδειαν 

παραδοῦσαν Σισύφῳ τὴν ἀρχήν. τάδε μὲν οὕτως 
ἔχοντα ἐπελεξάμην. ΟἿ, 8680). δὰ Επτ. Μοᾶ, 10. 20. 

4. 

Ῥαμβ. 11,1, 1): Εὔμηλος ....... φησὶν .....« «το νος 
᾿Εφύραν Ὠκεανοῦ ϑυγατέρα οἰκῆσαι πρῶτον ἐν τῇ 
γῇ ταὐτῃ, Μαραϑῶνα δὲ ὕστερον τὸν ᾿Εξπωπέως τοῦ 
᾿Δλωέως τοῦ Ἡλίου, φεύγοντα ἀνομίαν καὶ ὕβριν τοῦ 
πατρός, ἐς τὰ παραϑαλάσσιω μετοικῆσαι τῆς ᾿Δττικῆς, 
ἀποϑανόντος δὲ Ἐπωπέως ἀφριόμενον ἐς Πελοπόννησον 
καὶ τὴν ἀρχὴν διανείμαντα τοῖς παισὶν αὐτὸν ἐς τὴν 
᾿Αττικὴν αὖϑις ἀναχωρῆσαι, καὶ ἀπὸ μὲν Σικυῶνος 
τὴν ᾿Ασωπίαν, ἀπὸ δὲ Κορίνϑου τὴν ᾿Εφυραίαν μετ- 
ονομασϑῆναι. 

ὅ. 

Ῥαυβ. Π, 2, 2: Τάφους δὲ Σισύφου καὶ Νηλέως, 
καὶ γὰρ Νηλέα ἀφικόμενον ἐς Κόρινϑον νόσῳ τελευ- 
τῆσαί φασι καὶ περὶ τὸν ᾿Ισϑμὸν ταφῆναι, οὐκ ἂν 
οὐδὲ ξητοίη τις ἐπιλεξάμενος τὰ Εὐμήλου" Νηλέως 
μὲν γὰρ οὐδὲ Νέστορι ἐπιδειχϑῆναι τὸ μνῆμα ὑπὸ 
Σισύφου φησί: χρῆναι γὰρ ἄγνωστον τοῖς πᾶσιν 
ὁμοίως εἶναι" Σίσυφον δὲ ταφῆναι μὲν ἐν τῷ ᾿Ισϑμῷ, 
τὸν δέ οἵ τάφον καὶ τῶν ἐφ᾽ αὑτοῦ Κορινϑίέων ὀλί- 
γους εἶναι τοὺς εἰδότας. ὙΊΒΟΙ Ρ. 28 Βα. 

1) ΟΣ Ῥϑ}]ο βυρσα: Ἡ δὲ Κορινϑέα χώρα, μοῖρα οὖσα τῆς 
Ἀργείας, ἀπὸ Κορένϑου τὸ ὄνομα ἔσχηκε. Διὰς δὲ εἶναι Κόριν- 
ϑον οὐδένα οἶδα εἰπόντα πω σπουδῇ πλὴν Κορινϑίων τῶν πολ- 
λῶν, ἐπεὶ Εὔμηλος κτλ. (οἴ. ἔγαρτα. 1. 2) ΟΥ ἔταρτη. 1. 
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6. 

5001. :Ἴδυγ. δὰ Αρο]]. Ἐμοᾶ. 1, 146 ἀθ 1μ6ἀΔ: 

Γλαύχον δὲ αὐτὴν τοῦ Σισύφου εἶναι πατρὸς ἐν 
Κορινϑιακοῖς λέγει Εὔμηλος καὶ Παντειδυίας μητρός, 
ἱστορῶν ὅτι τῶν ἵππων ἀπολομένων ἦλθεν εἰς Δακε- 

δαίμονα ὁ Γλαῦκος καὶ ἐχεῖ ἐμίγη Παντειδυία, ἣν 
ὕστερον γήμασϑαι Θεστίῳ καὶ ποιῆσαι τὴν Μήδαν 
γόνῳ μὲν ἢ οὖσαν Γλαύκου, λόγῳ δὲ Θεστίου.) 

Ί. 

Αρο]]οᾶογ. ΠῚ, 11, 1, 1: Μενέλαος ...... ἐκ 
Κνωσσίας νύμφης κατὰ Βὕὔμηλον (ἐγέννησε) Ξενόδα- 
μον. Αα Οογϊπύμίδοα γούαὶ ὙΠ ΒΟΒ Ρ. 27. 

8. 

5080}. δυγ, δὰ ΑΡΟ]]. Βμοᾶ. 1Π, 946 [ρ. 486, 1ὅ 

Καὶ]: Ἐν δὲ τοῖς Ὀρφικοῖς "ἄρεως καὶ Αἰγίνης γενεα- 
λογεῖται (ἡ Σινώπη)" κατὰ δέ τινας Ἄρεως καὶ Παρ- 
νάδσης᾽ κατ᾽ Εὔμηλον καὶ ᾿“ριστοτέλην ᾿Ασωποῦ. 

9. 

Τὸν δ᾽ ἕλεν ἀμφασίη ῥιπῇ στιβαροῖο σόλοιο, 
Αἰήτην. οἵ δ᾽ ὥστε ϑοοὶ κύνες ἀμφιϑορόντες 
ἀλλήλους βρυχηδὸν ἐδήιον᾽ οἵ δ᾽ ἐπὶ γαῖαν 
μητέρα πῖπτον ἑοῖς ὑπὸ δούρασιν ἠύτε πεῦκαι 
ἢ δρύες, ἅσ τ᾽ ἀνέμοιο κατάικες δονέουσιν. 

β0}}01, Τιδαγ. δ ΑΡ0]]. Ἡμβοᾶ. ΠῚ, 1872: Οὗτος καὶ οἵ 

1) 81. Κορ]; Θέσπιον φασι τὴν Λήδαν λόγῳ μὲν Οοά. 18ατ.Ψ 
δ) γήμασϑαι -- 'Θεστ ίου] γήμασϑαί φησιν Θέσπιον᾽ ἣν Γλαύκου 
οὖσαν κληϑῆναι Θεσπίου Οοὰ. Ραγ. 
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ἑξῆς στίχοι εἰλημμένοι εἰσὶ παρ᾽ Εὐμήλου, παρ᾽ ὦ 
φησι Μήδεια πρὸς Ἴδμονα ᾿). 

ΕΌΒΟΡΙΑ. 

10. 

β680]. θη. ἃ οὖ χαΐπη. δὰ ἤομι. Π. Ζ, 181: Διόνυ- 
σος ὁ Διὸς καὶ Σεμέλης παῖς ἐν Κυβέλοις τῆς Φρυ- 

γίας ὑπὸ τῆς Ῥέας τυχὼν καϑαρμῶν, καὶ διαϑεὶς τὰς 
τελετάς, καὶ λαβὼν πᾶσαν παρὰ τῆς θεᾶς τὴν διασκευήν, 
ἀνὰ πᾶσαν ἐφέρετο τὴν γῆν, χοφρειῶν τεἶ καὶ τιμῶν 
τυγχάνων προηγεῖτο πάντων ἀνθρώπων). παρα- 
γενόμενον δὲ αὐτὸν εἰς τὴν Θράκην Μυκοῦργος ὁ Ζ]ρυ- 
αντὸος λυπήσας Ἥρας μίσει, μύωπι ἀπελαύνει αὐτὸν 
τῆς γῆς καὶ καϑάπτεται αὐτοῦ καὶ τῶν τιϑηνών". 
ἐτύγχανον γὰρ αὐτῷ συνοργιάξουσαι" ϑεηλάτῳ δὲ 
ἐλαυνόμενος μάστιγι τὸν θεὸν ἔσπευδε τιμωρήσασϑαι᾽ 
ὁ δὲ ὑπὸ δέους εἰς τὴν ϑάλασσαν καταδύνει, καὶ ὑπὸ 
Θέτιδος ὑπολαμβάνεται καὶ Εὐρυνόμης. ὃ οὖν Δν- 
κοῦργος οὐκ ἀμισϑὶ δυσσεβήσας ἔδωκε τὴν ἐξ ἀνθρώ- 
πων δίκην" ἀφῃρέϑη γὰρ πρὸς τοῦ Διὸς τὸν ὀφϑαλ- 
μόν. τῆς ἱστορίας πολλοὶ ἐμνήσθησαν, προηγουμένως 
ὃὲ ὁ τὴν Εὐρωπίαν) πεποιηκὼς Εὔμηλος... 

1) Ἰάσωνα ϑ.801. Ῥᾶγ. 2) γορειῶν τε] 5΄5 5680]]. ταΐππη.; 
χορεύων βο8ο]. ϑηβν. δ8) τυγχάνων --- ἀνθρώπων) ἐτύγχανε 
προηγουμένων τῶν ἄνϑρ. ὅ08011. τηΐηη. -- 4) καϑάπτεται -- 
τιϑηνῶν) 8516 Β68011. τηΐπη.; καϑάπτει αὐτὸν τῶν τούτου τιϑη- 
νῶν Οοά. Υρῃ. -- ὅ) Εὐρώπειαν Ὠϊθὰ. ΟἽ, ΤΏοδδυΣ. 1Π Ρ. 
2488 Α. Μδγοῖκβοῦ. ᾿. 386 δα. 
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11. 

ὍὌφρα ϑεῷ δεκάτην ἀκροϑίνιά τε κρεμάσαιμεν 
σταϑμῶν ἐκ ξαϑέων καὶ κίονος ὑψηλοῖο. 

(Ἰοπι. ΑΙοχ. βίχοια. 1 ρ. 161 (849 ΑἹ) 8.010. 419 Ῥοίι. 
᾿Αλλὰ καὶ ὁ τὴν Εὐρωπίαν ποιήσας ἱστορεῖ τὸ ἐν 
Δελφοῖς ἄγαλμα ᾿Δπόλλωνος κίονα εἶναι διὰ τῶνδε" 
οὔφρα --- ὑψηλοῖο“, 

12. 

Ραυβ. ΙΧ, ὅ, 8 (4): Ὁ δὲ τὰ ἔπη τὰ ἐς Εὐρώπην 
ποιήσας φησὶν ᾿Δμφίονα χρήσασϑαι λύρᾳ πρῶτον 
Ἑρμοῦ διδάξαντος. πεποίηκε δὲ καὶ λίϑων καὶ ϑη- 
ρίων ...... Ἢ ὅτι καὶ ταῦτα ἄδων ἦγε. 

ἌΓΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΔΙΟΝΆ. 

18. 

Τῷ γὰρ ᾿Ιϑωμάτᾳ καταϑύμιος ἔπλετο μοῖσα 

ἃ καϑαρὰ ........ καὶ ἐλεύϑερα σάμβαλ᾽ ἔχοισα. 
Ρϑῃβ. ΓΥ͂, 88, 2 (8): "ἄγουσι δὲ καὶ ἑορτὴν ἐπέτειον 1ϑω- 
μαῖα (ΜοΒβθῃ) τὸ δὲ ἀρχαῖον καὶ ἀγῶνα ἐτίϑεσαν 

1) Ἰϑουῃδθ βρη Ὁ. ΒΟ ασί. --- ἃ Ογϑτη. Δ. Ὅσοι. 1Υ͂ 
ΟΠ}. 814: προσόδιόν στι ποίημα 1 ὑπὸ ἀρρένων ῇ παρθένων 

ἴοροῦ ἐν τῇ προσόδῳ τῇ προς τὸν ϑεὸν ἀδόμενον. φέρεται 
δὲ ἐν τούτῳ τῷ γένει καὶ τὸ ἀποτρεπτικόν" ἐστὶ δὲ ποίημα 
σπαστικὸν κατὰ τὸν ἀπὸ τῶν ϑεῶν χωρισμὸν ἀδόμενον. Ρ]αΐῦ. 
ἸΩΟΓΆ], Ὁ. 1186 Ε΄: οὐκ ἠγνόει δέ, ὅτι πολλὰ Δώρια παρϑένεια 
ἄλλα ᾿Αλκμᾶνι καὶ Πινδάρῳ καὶ Σιμωνίδῃ καὶ Βακχυλίδῃ πεποίη- 
ται. ἀλλὰ μὴν καὶ ἔτι προσόδια καὶ παιᾶνες καὶ μέντοι καὶ 
ὅτι τραγικοὶ οἶκτοί ποτε ἐπὶ τοῦ ΖΙωρίου τρόπου ἐμελωδήϑησαν 
κτλ, Οἱ, Εύψιω. Μ. ρ. 111, 8 βαα. ΜΑΥΟΚΒΟΙ. Ὁ. 348 βα. 

Εχαρτα. ΧΙ]. 2. ἁ καϑαρὰν κιθάραν ΒΕΙΩΚ Ῥοοίν. Τωγττυ. 
Ρ. 811; ἃ καϑαρὰ καὶ ἐλευϑέριος καλὰ σ. ἔχ. Ἐχαροτῖτϑ. 

Ἐρίοο, ασσ. Ἐσαριωθαία, 1, 18 
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μουσικῆς. τεκχμαίρεσϑαι δ᾽ ἔστιν ἄλλοις τε καὶ 
Εὐμήλου τοῖς ἔπεσιν᾽ ἐποίησε γοῦν καὶ τάδε ἐν τῷ 
προσοδίῳ τῷ ἐς 4ἤλον" «τῷ --- ἔχοισα“. ΟΣ ΤΥ, 4, 1: 

Ἐπὶ δὲ Φίντα τοῦ Συβότα πρῶτον Μεσσήνιοι τότε 
τῷ ᾿Αἡπόλλωνι ἐς Ζἔλον ϑυσίαν καὶ ἀνδρῶν χορὸν 
ἀποστέλλουσι. τὸ δέ σφισιν ἄσμα προσόδιον ἐς τὸν 
ϑεὸν ἐδίδαξεν Εὔμηλος, εἶναί τε ὡς ἀληϑῶς Εὐμήλου 
νομίξεται μόνα τὰ ἔπη ταῦτα. --- Υ, 19, 10 (2). 

ΠΙΝΟΒΕΤΟΒΌΜ ΟΑΒΜΙΝΌΜ ΡΒΑΘΜΕΧΤΑ. 
14. 

Αρο]]οάον. Π], 8, 2, 2: Εὔμηλος δὲ καί τινες ἕτεροι 
λέγουσι Δυκάονι καὶ ϑυγατέρα Καλλιστὼ γενέσϑαι. 

15. 

6 Αγοβδᾶθ Οὐδ] ιβίαβ 811ὸ Αρο]οᾶ, 1Π, 9, 1, 1: 

᾿Αρκάδος δὲ καὶ Λεανείρας τῆς ᾿ἀμύκλου ἢ Μετανεί- 
ρᾳας τῆς Κρόκωνος, ὡς δὲ Εὔμηλος λέγει, νύμφης 
Χρυσοπελείας, ἐγένοντο παῖδες Ἔλατος καὶ ᾿Αφείδας. 

τ ᾿ “- ’ ᾿ “- , - 
οὗτοι τὴν γῆν ἐμερίσαντο, τὸ δὲ πᾶν κράτος εἶχεν 

Ἔλατος. 

Τχοίζ. δ Τυγοορην. 480: ᾿ρκάς, ὁ Διὸς ἢ ̓ 4πόλ- 
λωνος παῖς καὶ Καλλιστοῦς τῆς “υχάονος ϑυγατρός, 
ὥς φησι Χάρων ὁ Λαμψακηνός, κυνηγῶν ἐνέτυχέ τινι 
τῶν ᾿Ζ“μαδρυάδων νυμφῶν κινδυνευούσῃ καὶ μελλούσῃ 
φϑαρῆναι ὑπὸ χειμάρρου ποταμοῦ ἐν τῇ δρυί, ἐν ἢ 
γεγονυῖα ἦν ἡ νύμφη, καὶ ἀνέτρεψε τὸν ποταμὸν καὶ 
τὴν δρῦν χώματι ὠχύρωσεν. ἡ δὲ νύμφη, Χρυσοπέ- 
λεια τὴν κλῆσιν κατ᾿ Εὔμηλον, συνελθοῦσα αὐτῷ 
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γεννᾷ Ἔλατον καὶ ᾿Αφείδαντα, ἐξ ὧν εἰσι καὶ οἵ ᾽4ρ- 
χάδες, ὥς φησι ᾿4πολλώνιος. 

10. 

Μνημοσύνης καὶ Ζηνὸς Ὀλυμπίου ἐννέα κοῦραι. 
(]θπ. ΑΙοχ. ϑδίχομι. ΥἹ ρ. 264 (621 Ὁ) 8710. 742 Ῥοίί. 
Εὐμήλου γὰρ ποιήσαντος (Μνημοσύνης --- κοῦραι“, 
Σόλων τῆς ἐλεγείας ὧδε ἄρχεται" ., Μνημοσύνης καὶ 
Ζηνὸς Ὀλυμπίου ἀγλαὰ τέκνα“. ὙΏΪΙΒΟΣ Ρ. ὅ. 38 5α. 

11. 

Τχοίζ. δ. Ηθβ8. Ορρ. 1 ρ. 3ῦῶ2 Οαϊβέ, [2ὅ, 14 οά. 
1105.}:ἕ Εὔμηλος μὲν ὁ Κορίνϑιος τρεῖς φησιν εἶναι 
Μούσας ϑυγατέρας ὃ ᾿ἀπόλλωνος, Κηφισοῦν ὅ), ᾿4πολ- 
 λωνέδα ἢ, Βορυσϑενίδα 5). Ἑδάθιη Βαροηξ Επᾶοο. Ρ. 294, 

14--106. ἀγδση. 'ἴὰ Οτϑιη. ἀποοᾶ, Οχ. ΤΥ ρ. 424. 

Εχοοχρύ, ἂρ. [τ|ᾶῦί. Οαἰδ]. ΒΡ]. Μαίσ. ρ. 820. ΟἿἁὨ, Βαϊ. 

θρ. οὐἱΐ, Ρ. 222 (Ορρ. 1 Ρ. 609), Ηογδππ. Οραβοο. Π 

Ρ. 800. ὙΥΒΟ. Ρ. 806. 

18. 

Τιδαγ. Τ,γὰ. ἀθ χπθι8. ΙΡ, 48: Εὔμηλος δὲ ὁ Κορίν- 
ϑιος τὸν Ζία ἐν τῇ καϑ'᾿ ἡμᾶς “υδίᾳ τεχϑῆναι βού- 
λεται, καὶ μᾶλλον ἀληϑεύει ὅσον ἐν ἱστορίᾳ" ἔτι γὰρ 
καὶ νῦν πρὸς τῷ δυτικῷ τῆς Σαρδιανῶν πόλεως μέρει 
ἐπ’ ἀκρωρείας τοῦ Τμώλου τόπος ἐστίν, ὃς πάλαι μὲν 
Γοναὶ Διὸς Ὑετίου, νῦν δὲ παρατραπείδσης τῷ χρόνῳ 
λέξεως ΖΦευσίου προσαγορεύεται. 

1) μέν τοι οοἅ, ΗΣΒρ. 2) ϑυγατέρας ουιϊ. οοἄ. Ηἱερ. 
8) Ἰφισοῦν οοἂ, Ηΐβρ. βΚιφησιοῦν οοα. Αγ. 8ρΡ. Βαδικ. 
1) Ἀπολλώνιδα αττητη. ἃΡρ. ὕτατὰθ. πολλωνέδα οοᾶἂ. Ηΐ8ρ. 
Ὁ; Βαρυσϑενίδα Ἰζεοίζ. ἂρ. ααἰκ, Αρυσϑενέδα οοα, ΗΙΒρ. 
Φ 

18 



16 ΟἸΝΑΕΤΗΟ. 

ΟἸΝΑΕΤΊΤΒΟ. 

Ῥαυβ. Π, 8, 9 (7): Κιναίϑων ὁ “ακεδαιμόνεος. 

Οὗ. δ5ο0ο0]. δ᾽ὰ Ἐπ᾿. Ττο. 821. Ἰχοίζ. Εἶχορ. ἴῃ 1]. νυ. 48, 

10 Βα. 

Ηΐοτου. Εμαβορ. Ομγομ, δὰ ΟἸγαρ. Ι, 2 (Ὁ. 81 
βοῃο6η6): ΟἸπδοίμομ 1,δοοδβοιποπίαβ ροοίδ ααἱ Τοϊοροπίδπι 
ΒΟΥΙΡΒΙῦ ϑρΉΟΒΟΙΓΌΥ, 

ΟἸμδοίμομιὶ ὑσὶ αυπίαυν 

1, Ἔπη). Ῥαυβ. ΤΙ, 8, 9 (7): Κιναίϑων δὲ ὁ 

“ακεδαιμόνιος, ἐγενεαλόγησε γὰρ καὶ οὗτος ἔπεσι. 
Οὗ, ἔγδρτα, 

ῶ, Τηλεγονία“). ἨἩϊΐοτοη. 1. 1. 
8. Ἡράκλεια. 8680}: δᾶ Αρο]]. Ἐμοὰ. 1, 1857. 

Υ. ταὔτ, Ρ. 212. 

4. Οἰδιποδίέα. ϑυρτδ, Ρ. 8 58. 

ὅ. Ἰλιὰς μικρά. ϑαργτα, ν». 88. 
ΟἸπδούμομθια ἃ ΟὙπδοῖμο τμαρβοᾶο οϑ]ΘὈθυσῖμιο 5) Ποα 

ἀἀἰνούβασα ἔπ15880 οθηβοὺ ὙνΘ]ΟΚοσ Ογοὶ. Ερ. 1 ρΡ. 242 5αα. 
(, Κἰπδοίμονη υπᾶὰ Κυπδοίμοβ πὰ ἄθχβοὶρο Ναηιθ οἰο. ") 
-- Ουὐδπι ορὶπίοπϑηι το] ΜΑτοῖβοι. Ρ. 245 Βα. 

1) Γενεαλογίαι Βα δύνα! ΜΑΤΟΚΒΟΒ. Ρ. 348. 2) Τηλεγονέα 
οογτυρύαχα; Θεογονία ν6] Γενεαλογίαι οἱ. Υἱτὶ αά. --- 8) 5080]. 
8ἃ Ῥιπά. θχι. Π, 1: Ὁμηρίδας ἔλεγον τὸ μὲν ἀρχαῖον τοὺς 
ἀπὸ τοῦ Ὁμήρου γένους, οὗ καὶ τὴν ποίησιν αὐτοῦ κ διαδοχῆς 
ἦδον" μετὰ δὲ ταῦτα καὶ οἱ ῥαψῳδοὶ οὐκέτι τὸ γένος εἷς Ὅμη- 
ρον ἀνάγοντες. ἐπιφανεῖς δὲ ἐγένοντο οἵ περὶ Κύναιϑον, οὺς 
φασι πολλὰ τῶν ἐπῶν ποιήσαντας «ἐμβαλεῖν εἰς τὴν Ὁμήρου 
ποέησιν. ἦν δὲ ὃ Κύναιϑος Χῖος, ὃς καὶ τῶν ἐπιγραφομένων 
Ομήρου ποιημάτων τ τὸν εἰς ᾿ἀπόλλωνα γεγραμμένον ὕμνον λέγε- 
ται πεποιηκέναι. οὗτος οὖν ὁ Κύναιϑος πρῶτος ἐν Συρακού- 
σαις ἐρραψῴδησε τὰ Ὁμήρου ἔπη κατὰ τὴν ἐξηκοστὴν ἐννάτην 
Ὀλυμπίαδα, ὡς ἹΙππόστρατός φησιν. 
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ἘΠΩΝ ἘΒΑΘΟΜΕΝΤΑ. 

1. 

Ῥαπβ. ΥΠ|, ὅ8, ὅ (2): Κιναέϑων δὲ ἐν τοῖς ἔπε- 
σιν ἐποίησεν ὡς Ραδάμανϑυς μὲν Ἡφαίστου, Ἧφαι- 
στος ὃὲ εἴη Τάλω, Τάλων δὲ εἶναι Κρητὸς παῖδα. 
οἱ μὲν δὴ Ἑλλήνων λόγοι διάφοροι τὰ πλέονα καὶ 
οὐχ ἥκιστα ἐπὶ τοῖς γένεσίν εἰσι. 

2. 

Ῥαυβ. Π, 8, 9 (7): Κιναίϑων δὲ ὁ Μακεδαιμόνιος, 
ἐγενεαλόγησε γὰρ καὶ οὗτος ἔπεσι, Μήδειον Ὁ καὶ ϑυ- 
γατέρα ᾿Ἐριῶπιν Ἰάσονι εἶπεν ἐκ Μηδείας γενέσθαι" 
πέρα δὲ ἐς τοὺς παῖδας οὐδὲ τούτῳ πεποιημένα ἐστίν. 

9. 

5680]. ὕοῃ. Α δὰ. ἤοῃι. ἢ. Γ, 115: Ἑλένης τε καὶ 
Μενελάον ἱστορεῖ ᾿“ρίαιϑος παῖδα Μαράφιον ...... 
ὡς δὲ Κιναίϑων, Νικόστρατον. 

4, 

Ῥδυβ. Π, 18, 6 (6): Ὀρέστου δὲ ἀποθανόντος ἔσχε 
Τισαμενὸς τὴν ἀρχὴν Ἑρμιόνης τῆς Μενελάου καὶ 
Ὀρέστου παῖς. τὸν ὃὲ Ὀρέστου νόϑον Πενϑίλον 
Κιναίϑων ἔγραψεν ἔν τοῖς ἔπεσιν Ἡριγόνην τὴν 

Διἰγίσϑου τεκεῖν. Οἵ. δίχαν. ΙΧ ». 402. ΧΠΙ νυ. 582. 

ὅδ. 

Ῥααβ. ἹΥ, 2, 1: Πυϑέσϑαι δὲ σπουδῇ πάνυ ἐϑε- 

λήσας οἵ τινες παῖδες Πολυχκάονι ἐγένοντο ἐκ Μεσ- 

1) Ἴῆδον 8.60 6118. 
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σήνης, ἐπελεξάμην τάς τε ᾿Ηοίας καλουμένας καὶ τὰ 
ἔπη τὰ Ναυπάκτια, πρὸς δὲ αὐτοῖς ὁπόσα Κιναίϑων 

καὶ "Ἄσιος ἐγενεαλόγησαν. οὐ μὴν ἔς γε ταῦτα ἦν 
σφίσιν οὐδὲν πεποιημένον. 

ΟΑΒΜΕΝ ΝΑΥΌΡΑΟΤΙΟΝ. 

Ῥαμβ. Χ, 838, 11 (6): Τὰ δὲ ἔπη τὰ Ναυπάκτια 
ὀνομαξόμενα ὑπὸ Ἑλλήνων ἀνδρὶ ἐσποιοῦσιν οἷ πολλοὶ 
Μιλησίῳ: Χάρων δὲ ὃ Πυϑεώ φησιν αὐτὰ ποιῆσαι 
Ναυπάκτιον Καρκίένον. ἑἐπόμεϑα δὲ καὶ ἡμεῖς τῇ 
τοῦ Μαμψακηνοῦ δόξῃ" τίνα γὰρ καὶ λόγον ἔχοι ἂν 
ἔπεσιν ἀνδρὸς Μιλησίου πεποιημένοις ἐς γυναῖ- 
κας τεϑῆναί σφισιν ὄνομα Ναυπάκτια; ΟΣ ΤΙ, 8,9 (1): 
Ἔπη δὲ ἔστιν ἐν Ἕλλησι Ναυπάκτια ὀνομαξόμενα. 
ΙΥ͂͵, 3, 1: Τὰ ἔπη τὰ Ναυπάᾶκχτια. 

γοχθχῃ πουηθῃ δὲ δρᾶ Ῥαυβδπίδυη: 811} ΝΝαυπακτικὰ 

ΤΌΓΙΏϑΙΩ Ὠδοοπΐ, οὗ, ἔγαρτω. 1---ϑ. 11. 12. 

9 ΟϑΥΤΩΪΗΪΒ δυρυπηθηίΐίο αϊβραίαν!ὺ ΜϑτοΚβοι. Ρ. 285 
846. θυδιν!β δοουσχδύϊοσο ΘΟρ ΟΠ ΟϑΙΘΔΙΩΒ, ΠΟΟ ὈΓΤῸ 
οογΐο ΡΟ νυἱαθίυν ῬΟΒΒ6, πῃ 410 ΟἸΏΠΘΒ πὸ ΘΟμδοη πη, 
ἢΟΟ ΟδΥΤαΐη6 ΘΟ] Ὀγαύδβ ἔυ1886 1]]υβύγο8 ἴῃ ἔα θ0}1}8 ἔρτῃ ηδ8 
ὍΠ8 ΟὟ ΘΟΓΌΙΩ ΡὈΙΌΒΆΡΣΒ, υὖ Ηργπϊὰβ ἀϊοιϊῦ....... Νεβο 
ἴδιιθῃ ἱπίγα ΘΠ ΘΘΙΟσΊΔγυσα θη δίθηι ροθίϑιη 80 οομίϊ- 
1880, 564 8818 ΟΟΡΙΟ86 4ἀ Βογοῦχη σϑρὰβ ρϑβίϊβ Οχρο- 
Β1880 ΟΧ 118 ΘΟΒΟΙυΑῚ ροὐοϑί, αὰδ βομο]αβία δὰ ΑΡρο]]ο- 
πλαχὰ ἀθ Ατρομδαίΐδγυτη οχρϑαϊζομθ ΟχΣ ΒΟΟ οδυχοΐηθ δῇοτχί. “ 

1, 

Τὴν δὲ μέϑ᾽ ὁπλοτάτην ᾿Εριώπην ἐξονόμαξεν, 
᾿Δλκιμάχην δὲ πατήρ τε καὶ ᾿ἄδμητος καλέεσκεν. 

| 
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5080]. Ψίοῖ, δᾶ Ηομι. Π. Ο, 886: Ὁμοίως τῷ ποιητῇ 
καὶ “Ἑλλάνικος τὴν ᾿Εριώπην μητέρα “ἴαντός φησι͵ 
Φερεκύδης δὲ ἐν εω ἢ) καὶ Μνασέας ἐν η ᾿4λκιμάχην" 
ὁ δὲ τῶν ΝΝαυπακτικῶν ποιητὴς διώνυμον αὐτήν φησι" 
τὴν --- καλέεσκεν. Ἑδάθπι 6 οοᾶ. Τόν]. ρῥγούαϊες 
(Ἰᾶπ|. Απροᾶ, Ῥδσ. ΠῚ ρ. 28θ. 

2. 

᾿4λλ᾽ ὃ μὲν οὖν ἐπὶ ϑινὶ θαλάσσης εὐρυπόροιο 
οἰκία ναιετάασκχε πολύρρην, πουλυβοώτης. 

Ηογοάΐαπ. περὶ μον. λέξ. ν. 16 [Π Ρ. 922 1,ουἰ2.5: Ἐν 
συνθέσει πολύρρην παρὰ τῷ τὰ Ναυπακτικὰ ποιήσαντι" 
»ἀλλ᾿: --- πουλυβοώτης“. 

3. ! 
ΑΡΟΙ]. Ἐμποὰ. Π, 298 584.: ““ρπυιαί τ᾽ Ἶρίς τε διέτμα- 

γον. α΄ μὲν ἔδυσαν  κευϑμῶνα Κρήτης Μινωίδος. 

ὕὉὶ 56801.: κοιλάδα τῆς Κρήτης κατέδυσαν. τοῦτο δέ 
φηόι καὶ Νεοπτόλεμος. ὁ δὲ τὰ Ναυπακτικὰ ποιήσας 
χαὶ Φερεκύδης ἐν ς φασὶν) εἰς τὸ σπέος αὐτὰς φυγεῖν 
τῆς Κρήτης τὸ ὑπὸ τῷ λόφῳ τῷ ᾿4ργινοῦντι. 

4. 

ΑΡΟΙ]. Βμοά. ΠΙ, 242: τὸν μὲν (ψυρτον) Καυ- 
χασίη νύμφη τέκεν ᾿Αστερόδεια. ὍΨι᾽ δ.80].: Ὁ τὰ 
Ναυπακτικὰ πεποιηκὼς Εὐρυλύτην) αὐτὴν λέγει. 

1) 8:9 Ψιοῦ.: ἐνεω οοᾶ, Τόν]. Τοραπάσχη νἱἀδέασ ἐν εἴ 
(1. 6. ἐν πέμπτῳ ῳ). 

Εταστα. 1. 1. ἐπὶ ϑινὶ] ἐπινευσὶ ,ὁοἃ. ἀπάνευϑε ΤΟΌΘΟΚ 
ΡΆΤΆΙΡΡ. στ. 91. Ρ. 71, αυἱ ρῥχαθίθσθα οὐκ ρτὸ οὖν; --- ἐπὶ ϑινὶ 
ὑτβισενς ΚΟΘΟΒΙΥ ΘΟΏ]. ΘΡ. Ρ. 14. --- 3. οἰκίαν οοἄ,, οοΥν. Ὀϊηᾶ, 

2) ΟΥΙ ». 17. 8) Νέεοπε. -- φασὶν] Τιορεθαίας Νιεοπτόλε- 
μος ὁ τὰ Ν. ποιήσας" καὶ Φ. --- φησίν. Οοττ. ΚαοΙ] -- 
4) Ἐριαύγην Οοἄ. Ῥαγ., τι816. ΟἿ ἔγαρτωα, Ὑ. 
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᾿ὅ. 

Θ6 801. Τϑαγ.. δᾶ ΑΡ0]1. Ἡμοᾶ, ΠῚ, 5621: Ὁ μὲν 
Απολλώνιος τούτους φησὶ προαιρεῖσϑαι ξεῦξαι τοὺς 
βόας. ὁ δὲ τὰ Ναυπακτικὰ ποιήσας Ὦἢ πάντας ἀριϑμεῖ, 
τοὺς ὑπ᾽’ αὐτοῦ φερομένους ἀριστεῖς. 

θ. 

β6801. Τιϑυγ. δὰ Αρο]]. Ἡμοᾶ. ΠῚ, ὅ28 ἀλλά τιν᾽ 
οἴω μητρὸς ἐμῆς] δύναταί, φησιν, ἢ μήτηρ ἡ ἐμὴ 

πεῖσαι τὴν Μήδειαν συνεργῆσαι τὸν ἄϑλον. ἐν δὲ 

τοῖς Ναυπακτικοῖς Ἴδμων ἀναστὰς Ἰάσονα κελεύει. 

ὑποστῆναι τὸν ἀϑλον.Ἷ) 

1. 8. 

Ζ4ὴ τότ᾽ ἄρ᾽ Αἰήτῃ πόϑον ἔμβαλε δῖ᾽ ᾿Αφροδίτη 
Εὐρυλύτης φιλότητι μιγήμεναι ἧς ἀλόχοιο, 
κηδομένη φρεσὶν ἧσιν ὅπως μετ᾽ ἄεϑλον ἸΙήσων 

νοστήσῃ οἷχόνδε σὺν ἀγχεμάχοις ἑτάροισιν. 

Φευγέμεν ἐκ μεγάροιο ϑοὴν διὰ νύχτα μέλαιναν. 
Β0801. Τδὰχ. δᾶ Αρο]}. Βμοᾶ, ΤΥ, ὅ9: παρὰ δὲ τῷ τὰ 
Νναυπακχτικὰ πεποιηκότι οὔκ ἐστι κατὰ τὴν ἰδίαν προ- 
αίρεσιν ἐξιοῦσα ἡ Μήδεια, ἀλλ᾽ ἐφέστιος ἀνακαλου- 
μένη). οἵ γὰρ ᾿Αργοναῦται κατ᾽ ἐπιβουλὴν ἐνστάντος 
τοῦ τῆς ἀναιρέσεως αὐτῶν καιροῦ....... 2) προτραπο- 
μένου δὲ τοῦ Αἰήτου ἐπὶ τὴν Εὐρυλύτης τῆς γυναι- 

Ἵ ποιήσας 6 (σὰ. ΡῬαγ. δαάϊ!ὰϊ. --- 3) Οοὰἃ. Ῥατ. δὰ ν. 
ὅ18--δ22: Ἔτι δὲ ὁ μὲν ᾿ἀπολλώνιος Ἴάργον φησὶν ἐμποδίσαι 
τοὺς ἤρωας ὑποστῆναι βουλομένους τὸν ὠγῶνα᾽ ἐν δὲ τοῖς 
Ν. κτλ. --- 8) ἐφέστιος ἀνακαλουμένη)] 810 Καὶ]. ἐφ᾽ ἐστίαν 
καλουμένη Οοὰ. [Ι,δυτ., ἐφ᾽ ἑστίασιν καλουμένη ΜδΙΟΚΒΟΒ. -- 
4) δοῦηδθ βίρῃᾶ ΡΟ3. ἜΘΕΙ. 
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κὸς συνουσίαν Ἴδμονος ὑποϑεμένου τοῖς ᾿ργοναύταις 

ἀποδιδράσκειν, καὶ Μήδεια συνεκπλεῖ. 
14. δᾶ ΙΥ͂, 86: Ὁ μὲν “Απολλώνιός φησι νυχτὸς 

πεφευγέναι τὴν Μήδειαν ἐπὶ τὴν ναῦν Αἰήτου συνέδριον 

ἔχοντος Κόλχων περὶ διαφϑορᾶς τῶν ἡρώων. ὁ ὃὲ 

τὰ Ναυπακτικὰ πεποιηκὼς ὑπὸ ᾿Αφροδίτης φησὶ τὸν 
Αἰήτην κατακοιμηϑῆναι ἐπιϑυμήσαντα τῇ αὐτοῦ γυ- 
ναικὺ συγγενέσθαι δεδειπνηκότων παρ᾽ αὐτῷ τῶν 
Κόλχων 1) καὶ κοιμωμένων διὰ τὸ βούλεσθαι αὐτὸν 
τὴν ναῦν ἐμπρῆσαι ..δὴ τότ᾽ --- ἑτάροισιν“. ὁ δὲ 
Ἴδμων συνῆκε τὸ γεγονὸς καί φησι οφευγέμεναι --- 
μέλαιναν“, τὴν δὲ Μήδειαν τὴν ποδοψοφίαν ἀκού- 
σασαν  ἀναστᾶσαν συνεξορμῆσαι. λέγει δὲ καὶ Ἧρό- 
δωρος ταῦτα. ́ 

9. 

Κ680]. Τιϑυχ. δὰ ΑΡο]]. Βμοᾷ. ΙΥ, 87: Ὁ μὲν ᾿4πολ- 
λώνιος μετὰ τὸ φυγεῖν τὴν Μήδειαν ἐκ τοῦ Δἰήτου 
οἴκου πεποίηκεν ὑπιδσχνουμένην τὸ κῶας τῷ ᾿Ιάσονι" 
ὁ δὲ τὰ Ναυπακτικὰ γράψας συνεκφέρουσαν αὐτὴν τὸ 
κῶας κατὰ τὴν φυγὴν κατὰ τὸν αὐτοῦ οἶκον κείμενον 
τοῦ Αἰήτου. 

10. 

Ῥαιβ. Π, 8, 9 (7): Ἔπη δὲ ἔστιν ἐν Ἕλλησι Ναυ- 
πάχτια ὀνομαζόμενα" πεποίηται δὲ ἐν αὐτοῖς ᾿Ιάσονα 
ἐξ Ἰωλκοῦ μετὰ τὸν Πελίου ϑάνατον ἐς Κόρκυραν 
μετοικῆσαι, καί οἵ Μέρμερον μὲν τὸν πρεσβύτερον 

1) τῶν Κόλχων]ὔ τῶν ᾿Αργοναυτῶν οἱ. 61}. --- 3) ποδοψοφέην 
ἀΐουσα ρορδύδτῃ ἀἰχδββθ βυθρίοαίαν βομδοῦου. 
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᾿ τῶν παίδων ὑπὸ λεαίνης διαφϑαρῆναι ϑηρεύοντα ἐν 
τῇ πέραν ἠπείρῳ" Φέρητι δὲ οὐδέν ἐστιν ἐς μνήμην 

προσκείμενον. 

11. 

Αἀποῦ. τηϑυρίη8}}8 δὰ Αρο]Ἱοᾶ, 1Π, 10, 8, 9 (80 

Ἡθγπὶο ἃ τὰγὐβορτθρεὶ ἰοχία βοϊπαποία): ᾿ππόλυτον (ἀνέ- 
στησεν ὁ ᾿Δσκληπιός), ὡς ὁ τὰ Νναυπακτικὰ συγγρά- 
ψας λέγει. 

12. 

Ῥμ]οᾶ, περὶ εὐσ. ν». δ2 αορ.: ᾿4σκληπιζὸν δὲ 
Ζε]ὺς ἐκεραύνωσϊεν, ὡς μὴ]ὲν ὁ τὰ Ναυπα[κχτι κὰ 
συνγράψας. ΟἿ ν.. 17. 

18. 

Ῥαυβ. ΙΥ͂, 2, 1. Οὗ Οὐδοίμ. ἔγαρτα. ὅ. ῥ. 197. 

ΑΒΙΌΞΒ. 

Ῥαυβ. ΥἹΙ, 4, 1 (2): ἄσιος δὲ ὁ ᾿Δμφιπτολέμου 
Σάμιος. ΟἿ ΠΙ|, 6, 4 (2). Αἴμθῃ. ΠῚ ρ. 128 Β: κατὰ 
τὸν Σάμιον ποιητὴν ᾿Ἄσιον τὸν παλαιὸν ἐκεῖνον. 

Πθ αΙταΐμῖθυ8 Αϑῖο δαβουιρίϊβ. Οοιιροθυϊῦ 1) 66- 
ποΒ]ορίαβ, Ὀχουῖνοσ ἱπάϊοαίαβ ἃ Ῥᾶαβ. ΙΥ͂, 2, 1. ἐπελεξά- 

μὴν ...«-- ὁπόσα Κιναίϑων καὶ "Ἄσιος ἐγενεαλόγησαν 
6011. ΥΙΠΙ, 4, 1 (2): ΄ἥσιος ....... ἐποίησεν ἐν τοῖς 
ἔπεσιν οὖ ἔταρτη. 8ὃ---Θ, --- 2) Οδττηθη ϑρίουχα ἀθ ϑιωζοσυπι 
ρου 8, οἷ. Ἰηΐγα, --- 8) Ἐ]ορίαβ, ἄθ φυῖνηϑ γ. Δίμοϑα, ΠΠ 

Ρ. 128, Β, Ὁ. - 

Βα 81418. --- ΟΔ]]1πὶ, Ὑγτὺδοὶ, Α81: οδυταϊπατη αυ8θ 
Βαρογθαπὺ 6, ΝΟ. Βδοι. 1108. 1881. Βαρρ!Π., οα. 1892. 
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-- Μαγοκβομο δ, Ρ. 289----261. 411---416. ---Ἑ Αβ1, Ρὶ- 
δ ηὙ1 οἷο. ἕγαρτωθηΐα οὕσα δηποίδί. οὰ,. Εὐθᾶ, ῬυΘΌΠΟΥ, 
Ῥαγ, 1840. --- Βοὰθ Ηϊδβί. ροθβθοϑ ατϑθοᾶθ 1 ρ. 491 8α. 

ΕΠΩΝ (ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΩΝ) ΒΒΑΘΜΕΝΤΑ. 

1. . 

᾿Αντιόπη δ᾽ ἔτεκε Ζῆϑον καὶ ᾿Δἀμφίονα δῖον, 
᾿Ασωποῦ κούρη ποταμοῦ βαϑυδινήεντος, 
Ζηνί τε κυσαμένη καὶ ᾿Επωπέι ποιμένι λαῶν. 

Ρλυ8, Π, 6, 8 (2): “αμέδων γὰρ ὁ Κορώνου βασιλεύ- 
σας μετὰ ᾿Επωπέα ἐξέδωχεν ᾿Αντιόπην. ἡ δὲ ὡς ἐς 
θήβας ἤγετο τὴν ἐπ᾽ ᾿Ελευϑερῶν, ἐνταῦϑα καϑ᾽ ὁδὸν 
τίκτει. καὶ ἐπὶ τούτῳ πεποίηκεν "άσιος ὃ ᾿ἀμφιπτολέ- 
μου" ,» ἀντιόπη --- λαῶν “. 

2. . 

Δίου ἐνὶ μεγάροις τέκεν εὐειδὴς Μελανίππη. 
δίτα". ΥΙ ρ. 268: δοκεῖ δ᾽ ᾿“ντίοχος τὴν πόλιν Μετα- 
πόντιον εἰρῆσϑαι πρότερον Μέταβον, παρωνομάσϑαι 
δ᾽ ὕστερον᾽ τήν τε Μελανίππην οὐ πρὸς τοῦτον ἀλλὰ 
πρὸς Ζῖον κομισθῆναι ἐλέγχειν ἡρῷον τοῦ Μετάβου 
καὶ Γάσιον τὸν ποιητὴν φήσαντα ὅτι τὸν Βοιωτὸν 
υ»Δίου --- Μελανίππη“,, ὡς πρὸς ἐκεῖνον ἀχϑεῖσαν 
τὴν Μελανίππην, οὐ πρὸς Μέταβον. 

ὃ. 

Ῥαπβ. ΙΧ, 28, 86 (8): Προελθόντι δὲ ἀπὸ τῆς 
πόλεως (Θηβῶν) ἐν δεξιᾷ πέντε που καὶ δέκα σταδίους 

Ετᾶρτα. 1. 1. Ζῆϑον κἀμφίονα Ὀπορι., Ζῆϑόν τ᾽ ᾿ἀμφίονά 
ϑ᾽ υἱόν ΝΑρκΚο δὰ Ομοοσ. ν. 16. 
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ἑξῆς στίχοι εἰλημμένοι εἰσὶ παρ᾽ Εὐμήλον, παρ᾽ ᾧ 
φησι Μήδεια πρὸς Ἴδμονα ὃ). 

ΕΥΒΟΡΊΙΑ. 

10. 

β6 80]. ὅϑῃ. Α οὐ χηΐπη. δὰ ἤοχα. Π, Ζ, 181: Ζιόνυ- 
σος ὃ Διὸς καὶ Σεμέλης παῖς ἐν Κυβέλοις τῆς Φρυ- 

γίας ὑπὸ τῆς Ῥέας τυχὼν καϑαρμῶν, καὶ διαϑεὶς τὰς 
τελετάς, καὶ λαβὼν πᾶσαν παρὰ τῆς ϑεᾶς τὴν διασκευήν, 
ἀνὰ πᾶσαν ἐφέρετο τὴν γῆν, χορειῶν τεῖ) καὶ τιμῶν 
τυγχάνων προηγεῖτο πάντων ἀνθρώπων). ᾿παρα- 
γενόμενον δὲ αὐτὸν εἰς τὴν Θράκην Δυκοῦργος ὃ 4ρύυ- 
αντος λυπήσας Ἥρας μίσει, μύωπι ἀπελαύνει αὐτὸν 
τῆς γῆς καὶ καϑάπτεται αὐτοῦ καὶ τῶν τιϑηνῶν". 
ἐτύγχανον γὰρ αὐτῷ συνοργιάξουσαι" ϑεηλάτῳ δὲ 
ἐλαυνόμενος μάστιγι τὸν ϑεὸν ἔσπευδε τιμωρήσασϑαι᾽ 
ὁ δὲ ὑπὸ δέους εἰς τὴν ϑάλασσαν καταδύνει, καὶ ὑπὸ 
Θέτιδος ὑπολαμβάνεται καὶ Εὐρυνόμης. ὃ οὖν Δυ- 
κοῦργος οὐκ ἀμισϑὶ δυσσεβήσας ἔδωκε τὴν ἐξ ἀνθρώ- 
πὼν δίκην' ἀφῃρέϑη γὰρ πρὸς τοῦ Διὸς τὸν ὀφϑαλ- 
μόν. τῆς ἱστορίας πολλοὶ ἐμνήσθησαν, προηγουμένως 
ὃὲ ὁ τὴν Εὐρωπίαν") πεποιηκὼς Εὔμηλος... 

1) Ἰάσωνα ὅϑ.8ο0]. Ῥᾶγ. 2) χορεεῶν τε] δ΄ῖΊο 50801]. ταΐπῃ.; 
χορεύων 8080]. Υ̓6ῃ. 8) τυγχάνων --- ἀνϑρώπων) ἐτύγχανε 
προηγουμένων τῶν ἄνϑρ. ΒΟΒΟΙΊ. ταΐπη. -- 4) καϑάπτεται - 
τιϑηνῶν) ὅ810 808011, ταΐπη.; καϑάπτει αὐτὸν τῶν τούτου τιϑη- 
νῶν Οοα. ὕρῃ. -- ὅ) Εὐρώπειαν θα. ΟΥ Ὑβοβδαν. 1Π ". 
2488 Α. Μδγοκβοὶ. Ὁ. 2386 βα. 
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11. 

ὍὌφρα ϑεῷ δεκάτην ἀκροϑίνιά τε κρεμάσαιμεν 
σταϑμῶν ἐκ ξαϑέων καὶ κίονος ὑψηλοῖο. 

ΟἸοπι. ΑἸΙοχ. βίχοιη. 1 ρ. 161 (849 Α) 85.010. 419 Ῥοίι. 
᾿Αλλὰ καὶ ὁ τὴν Εὐρωπίαν ποιήσας ἱστορεῖ τὸ ἐν 
Δελφοῖς ἄγαλμα ᾿Απόλλωνος κίονα εἶναι διὰ τῶνδε" 
οὔφρα --- ὑψηλοῖο“. 

12. 

Ῥαυβ. ΙΧ, ὅ, 8 (4): Ὁ δὲ τὰ ἔπη τὰ ἐς Εὐρώπην 
ποιήσας φησὶν ᾿ἀμφίονα χρήσασθαι λύρᾳ πρῶτον 
Ἑρμοῦ διδάξαντος. πεποίηκε δὲ καὶ λίϑων καὶ ϑη- 

, ΔΝ “- » φ θίων ..... «ἢ ὅτι καὶ ταῦτα ἄδων ἡγε. 

ἌΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΔΙΟΝῚῊ. 

18. 

Τῷ γὰρ ᾿Ιϑωμάτα καταϑύμιος ἔπλετο 'μοῖσα 
ἃ καϑαρὰ ....... καὶ ἐλεύϑερα σάμβαλ᾽ ἔχοισα. 

Ῥᾳμβ, ΤΥ͂͵, 88, 2 (8): ἴάγουσι δὲ καὶ ἑορτὴν ἐπέτειον 19ὼ- 
μαῖα (ΜοΒβθη!)" τὸ δὲ ἀρχαῖον καὶ ἀγῶνα ἐτίϑεσαν 

1) Τιδοῦῃδθ βίρῃδ Ρο8. βοβαθρασί. -- 2) ὕτϑσα. Αμ, Όχοι. ΤΥ 
Ρ. 314: προσύδιόν στι ποίημα 1 ὑπὸ ἀρρένων ῇ παρϑένων 
τοροῦ ἐν τῇ προσόδῳ τῇ προς͵ τὸν ϑεὸν ἀδόμενον. φέρεται 
δὲ ἐν τούτῳ τῷ γένει καὶ τὸ ἀποτρεπτικόν᾽ ἐστὶ δὲ ποίημα 
σπαστικὸν κατὰ τὸν ἀπὸ τῶν ϑεῶν χωρισμὸν ἀδόμενον. ΡΙ]αΐ. 
ἸΟΓΆ], Ὁ. 1186 Ἐ': οὐκ ἠγνόει δέ, ῦτι πολλὰ Δώρφια παρφϑένεια 
ἄλλα ᾿Δλκμᾶνι καὶ Πινδάρῳ καὶ Σιμωνίδῃ καὶ Βακχυλίδῃ πεποίη- 
ται. ἀλλὰ μὴν καὶ ἔτι προσόδια καὶ παιᾶνες καὶ μέντοι καὶ 
ὅτι τραγικοὶ οἴκτοί ποτε ἐπὶ τοῦ Δωρίου τρόπου ἐμελῳδήϑησαν 
κτὰ, Οἱ, Εὐγια. Μ. ρ. 111, 8 βαα. Μδτοκβοῖ. ρ. 348 βα. 

Ετδρτα. ὟΠΙ. ῷ. ἁ καϑαρὰν κιϑάραν Βουρὶς Ῥοοίξ. Τωγττ. 
Ρ. 811; ἃ καϑαρὰ καὶ ἐλευϑέριος καλὰ σ. ἔχ. ἘχλροτὶαΒ. 

Ἐρὶσο, ὅσσ. Ἐσαστηθηία, 1. 18 
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μουσικῆς. τεχμαίρεσϑαι δ᾽ ἔστιν ἄλλοις τὲ καὶ 
Εὐμήλου τοῖς ἔπεσιν ἐποίησε γοῦν καὶ τάδε ἐν τῷ 
προσοδίῳ τῷ ἐς 4ἤλον" ..τῷ --- ἔχοισα“. ΟΕ, ἸΤΥ͂͵ 4, 1: 
Ἐπὶ δὲ Φίντα τοῦ Συβότα πρῶτον Μεσσήνιοι τότε 
τῷ ᾿ἡπόλλωνι ἐς 4ἢλον ϑυσίαν καὶ ἀνδρῶν χορὸν 
ἀποστέλλουσι. τὸ δέ σφισιν ἄσμα προσόδιον ἐς τὸν 

ϑεὸν ἐδίδαξεν Εὔμηλος, εἷναί τε ὡς ἀληϑῶς Εὐμήλου 

νομίξεται μόνα τὰ ἔπη ταῦτα. --- Ὑ, 19,10 (2). 

ΠΙΝΟΕΒΤΟΒΌΜ ΟΑΒΜΙΝΌΜ ΡΒΑΘΜΕΝΤΑ. 

14. 

Αρο]]οάον. [Π|, 8, 2, 2: Εὔμηλος δὲ καί τινες ἕτεροι 
λέγουσι Λυκάονι καὶ ϑυγατέρα Καλλιστὼ γενέσθαι. 

18. 

6 Αγχοβδάθ Οδ))[βίαβ 411ὸ Αρο]οα. ΠΙ, 9, 1, 1: 

᾿ἀρχάδος δὲ καὶ Δεανείρας τῆς ᾿Δμύκλου ἢ Μετανεί- 
ρας τῆς Κρόκωνος, ὡς δὲ Εὔμηλος λέγει, νύμφης 
Χρυσοπελείας, ἐγένοντο παῖδες Ἔλατος καὶ ᾿Αφείδας. 

οὗτοι τὴν γῆν ἐμερίσαντο, τὸ δὲ πᾶν κράτος εἶχεν 
Ἔλατος. β 

Τχοίζ. δᾶ Τσοορηγ. 480: ᾿άρκάς. ὃ Διὸς ἢ ̓ 4πόλ- 
λῶνος παῖς καὶ Καλλιστοῦς τῆς “υκάονος ϑυγατρός, 

ὥς φησι Χάρων ὁ “Μαμψακηνός, κυνηγῶν ἐνέτυχέ τινι 
τῶν ᾿Ζμαδρυάδων νυμφῶν κινδυνευούσῃ καὶ μελλούσῃ 
φϑαρῆναι ὑπὸ χειμάρρου ποταμοῦ ἐν τῇ δρυί, ἐν ἡ 
γεγονυῖα ἦν ἡ νύμφη, καὶ ἀνέτρεψε τὸν ποταμὸν καὶ 
τὴν δρῦν χώματι ὠχύρωσεν. ἡ δὲ νύμφη, Χρυσοπέ- 
λεια τὴν κλῆσιν κατ᾽ Εὔμηλον, συνελθοῦσα αὐτῷ 
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γεννᾷ Ἔλατον καὶ ᾿ἀφείδαντα, ἐξ ὧν εἰσι καὶ οἵ ᾽49- 
χάδες, ὥς φησι ᾿“πολλώνιος. 

16. 

Μνημοσύνης καὶ Ζηνὸς Ὀλυμπίου ἐννέα κοῦραι. 
Ο]επι. ΑἸδχ. ϑέτοπι. ΥἹ ρ. 2604 (6021 Ὁ) ὅγ10. 7142 Ῥοίί. 

Εὐμήλου γὰρ ποιήσαντος .. (Μνημοσύνης --- κοῦραι“, 
Σύλων τῆς ἐλεγείας ὧδε ἄρχεται" .. Μνημοσύνης καὶ 
Ζηνὸς Ὀλυμπίου ἀγλαὰ τέκνα“. ΜΏΒΟΙ Ρ. ὅ. 88 54. 

171. 

Ἰχοὶζ. δ. Ηθβ. Ορρ. 1 ρ. 2ὺῦ Οαὶιβί. [2δ, 14 οὰ, 

1108.1: Εὔμηλος μὲν ἢ ὁ Κορίνϑιος τρεῖς φησιν εἶναι 
Μούδας ϑυγατέρας 5) ᾿ἡπόλλωνος, Κηφισοῦν ὃ), ᾽4πολ- 

λωνίδα ἢ), Βορυσϑενίδα ). Ἑδᾶσδια Βεροπὲ Επᾶοο. Ρ. 294, 
14--Ἠ106, Ὕἀγᾶχσω. ἴθ ὕσγϑῃβ. ἀποοᾶ, Οχ. ΤΥ τ. 424. 

Εχοοσρί. δρ. [ταῦ Οαδίβ). ΒΙΌ]. Μαίσ. ρ. 820. Οἱ Βυμηκ. 

ΒΡ. οτῖῥ. Ρ. 222 (Ορρ. ΠῚ Ρ. 0θ09. Ηοτδηη. Οραβοο. 1 

»ρ». 800. ΒΟ} νΡ. 86. 

18. 

Τιδαγ. Τ,γὰ. ἀθ τπθη8. ΙΥ͂, 48: Εὔμηλος δὲ ὁ Κορίν- 
ϑιος τὸν Δία ἐν τῇ καϑ᾿ ἡμᾶς Λυδίᾳ τεχϑῆναι βού- 
λεται, καὶ μᾶλλον ἀληϑεύει ὅσον ἐν ἱστορίᾳ" ἔτι γὰρ 
καὶ νῦν πρὸς τῷ δυτικῷ τῆς Σαρδιανῶν πόλεως μέρει 
ἐπ’ ἀκρωρείας τοῦ Τμώλου τόπος ἐστίν, ὃς πάλαι μὲν 
Γοναὶ Διὸς Ὑετίου, νῦν δὲ παρατραπείσης τῷ χρόνῳ 
λέξεως Ζευσίου προσαγορεύεται. 

1) μέν τοι οοα, Ηϊ8ρ. 2) ϑυγατέρας ο;. οοα. Η]Ξ)». 
3) Ἰφισοῦν οοἂ, Ηΐβρ. Κιφησιοὺῦν οοα. Ρᾶγ. 8Ρ. Βυδυᾷ. 
4) Ἀπολλώνιδα Οτϑτατη. ἃρ. ὕτϑιῃ. πολλωνίέδα οοᾶ. Ηΐδρ. 

[4 ὕ; Βαρυσϑενίδα ὙΖοίΖ. ἂρ. ἀδιεέ, Αρυσϑενέδα οοἄ. Ηΐδρ. 
Φ 
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16.ϑ ΟἸΝΑΕΤΗΟ. 

ΟἸΝΑΕΤ ΒΟ. 

Ῥαυβ. Π, 8, 9 (1): Κιναίϑων ὃ “ακεδαιμόνιος. 
Οἵ, 5680]. δὰ Ἐπ:. Ττο. 821, ὙΤχοίζ. Εἰχορ. ἴπ 1]. ρ. 48, 

10 8βα. 

Ηϊθτοη, Ευβορ. ΟἸσοα. δὰ ΟἸγρ. ΡΥ, 2 (Ὁ. 81 
βομοθπθ): ΟἸπδϑίμοι 1 δοραδθιπομῖιβ ροθίϑ ααὐὶ ΤοΙορομίδαι 
ΒΟΥΙΡΒΙῦ ΔρηΟΒΟΙ αΥ. 

ΟἸπδούμομι ὑσιθασπίυγ 

1, ᾽'Ἔπη). Ῥαυβ. ΤΙ, 8, 9 (7): Κιναίϑων δὲ ὁ 
“ακεδαιμόνιος, ἐγενεαλόγησε γὰρ καὶ οὗτος ἔπεσι. 
ΟΕ, ἔγδρτω, 

2, Τηλεγονία). ἩἨϊΐοτοη. 1. 1. 
8. Ἡράκλεια. 860801: δὰ Αρο]]. Βμοᾶ. 1, 1887. 

Ὑ. ἰπῖτα, Ρ. 212. 
4. Οἰδιποδία. ϑαρτα, Ρ. 8 5ᾳ. 

ὅ. Ἰλιὰς μικρά. ϑαρτα, Ρ. 88. 
ΟἸπδοίμβοπθιι ἃ Ογὐμδϑίμο τμδρβοᾶο οϑ]θθυσῖσηο 5) πὸπ 

αἰνουβαπι ἴα1880 οθηβοὺ ὕν 6] ΌΚον Ογοὶ. Ερ. 1 Ρ. 242 58αᾳ. 

(, Κιπδοίμβοθ. υπᾶὰ Κυπδοίμοβ πᾷ ἄθυβϑὶθο Νάηαθ οἷο") 
- Θυύϑτη ΟΡ ΙΟπθῖὴ χοῦ ΜΆΥΟΚΒΟΏ, Ρ. 245 Βαα. 

1) Γενεαλογίαι Βαρδίθαϊν ΜΑτΟΚΒΟΙ. Ρ. 348. 2) Τηλεγονίο 
οογταρύμμ ; Θεογονέα γὙ6] Γενεαλογίαι οἱ. νἱτὶ ἀά. --- 8) 5680) 
8 Ριπά, Νθιι. Π, 1: Ὁμηρίδας ἔλεγον τὸ μὲν ἀρχαῖον τοὺς 
ἀπὸ τοῦ Ὁμήρου γένους, οὗ καὶ τὴν ποίησιν αὐτοῦ κ διαδοχῆς 
ἦδον" μετὰ δὲ ταῦτα καὶ οἵ ῥαψῳδοὶ οὐκέτι τὸ γένος εἰς ὍὌμη: 
ρον ἀνάγοντες. ἐπιφανεῖς δὲ ἐγένοντο οἵ περὶ Κύναιϑον, οὖς 
φασι πολλὰ τῶν ἐπῶν ποιήσαντας «ἐμβαλεῖν εἰς τὴν Ὁμήροι 
ποίησιν. ἦν δὲ ὁ Κύναιϑος Χῖος, ὃς καὶ τῶν ἐπιγραφομένων 
Ομήρου ποιημάτων τὸν εἰς ̓ 4πόλλωνα γεγραμμένον ὕμνον λέγε 
ται πεποιηκέναι. οὗτος οὖν ὁ Κύναιϑος “πρῶτος ν Συρακοῦ 
σαις ἐρραψῴδησε τὰ Ὁμήρου ἔπη κατὰ τὴν ἐξηκοστὴν ἐννάτη,: 
Ὀλυμπίαδα, ὡς Ἱππόστρατός φησιν. 

-------.-.. ... ..ὕ..... 

. 
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ἘΠΩΝ ἘΒΑΘΜΕΝΤΑ. 

1. 

Ῥαυϑ. ὙΠ], 58, ὃ (2): Κιναίϑων δὲ ἐν τοῖς ἔπε- 
σιν ἐποίησεν ὡς Ῥαδάμανϑυς μὲν Ἡφαίστου, Ἥφαι- 
ὅτος δὲ εἴη Τάλω, ΤἸάλων δὲ εἶναι Κρητὸς παῖδα. 
οἱ μὲν δὴ Ἑλλήνων λόγοι διάφοροι τὰ πλέονα καὶ 
οὐχ ἥκιστα ἐπὶ τοῖς γένεσίν εἰσι. 

. 2. 

Ῥαὰβ. Π, 8, 9 (7): Κιναίϑων δὃὲ ὁ Μακεδαιμόνιος, 
ἐγενεαλόγησε γὰρ καὶ οὗτος ἔπεσι, Μήδειον ἢ) καὶ ϑυ- 
γατέρα ᾿Εριῶπιν ᾿Ιάσονι εἶπεν ἐκ Μηδείας γενέσθαι" 
πέρα δὲ ἐς τοὺς παῖδας οὐδὲ τούτῳ πεποιημένα ἐστίν. 

9. 

β080]. οι. Α δᾶ. Ηοπι. 1. Γ, 118: Ἑλένης τε καὶ 
Μενελάου ἱστορεῖ ᾿ἀρίαιϑος παῖδα Μαράφιον ...... 
ὡς δὲ Κιναίϑων, Νικόστρατον. 

4. 

Ῥαυβ. Π, 18, 6 (6): Ὀρέστου δὲ ἀποθανόντος ἔσχε 
Τισαμενὸς τὴν ἀρχὴν Ἑρμιόνης τῆς Μενελάου καὶ 
Ὀρέστου παῖς. τὸν δὲ Ὀρέστου νόϑον Πενϑίλον 
Κιναίϑων ἔγραψεν ἐν τοῖς ἔπεσιν Ἠριγόνην τὴν 
Δἰγίσϑου τεκεῖν. Οἷ. Βδίχαν. ΙΧ ρν. 402. ΧΠΙῚ ν". ὅ82. 

ὅ. 

Ῥαυβ. ΙΥ͂, 2, 1: Πυϑέσθϑαι δὲ σπουδῇ πάνυ ἐϑε- 
λήσας οἵ τινες παῖδες Πολυκάονι ἐγένοντο ἐκ Μεσ- 

1) ΜἼηδον 8100 6118. 
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δήνης, ἐπελεξάμην τάς τε ᾿Ηοίας καλουμένας καὶ τὰ 
ἔπη τὰ Ναυπάκτια, πρὸς δὲ αὐτοῖς ὁπόσα Κιναίϑων 

καὶ "άσιος ἐγενεαλόγησαν. οὐ μὴν ἔς γε ταῦτα ἣν 
σφίσιν οὐδὲν πεποιημένον. 

ΟΑΒΜΕΝ ΝΑΌΡΔΟΤΙΌΜ. 

Ῥαιβ. Χ, 838, 11 (6): Τὰ δὲ ἔπη τὰ Ναυπάκτια 
ὀνομαζόμενα ὑπὸ Ελλήνων ἀνδρὶ ἐσποιοῦσιν οἵ πολλοὶ 
Μιλησίῳ: Χάρων δὲ ὁ Πύϑεώ φησιν αὐτὰ ποιῆσαι 
Ναυπάκτιον Καρκένον. ἑπόμεϑα δὲ καὶ ἡμεῖς τῇ 
τοῦ Μαμψακηνοῦ δόξῃ" τίνα γὰρ καὶ λόγον ἔχοι ἂν 
ἔπεσιν ἀνδρὸς Μιλησίου πεποιημένοις ἐς γυναῖ- 
κας τεϑῆναί σφισιν ὄνομα Ναυπάκτια: ΟἿ ΤΙ, 8,9 (7): 
Ἔπη δὲ ἔστιν ἐν Ἕλλησι Ναυπάκτια ὀνομαξόμενα. 
ΙΝ, 2, 1: Τὰ ἔπη τὰ Ναυπάκτια. 

γοχάτα ῃοσηθη οϑὺ δρᾶ Ῥαυβαπίϑηι; 811} Ναυπακτικὰ 
Τουτήϑιὰ δαρϑῃΐ, οἵ, ἔγαστα. 1---9. 11. 12. 

1ὴ6 ΘδΥΤΆ 8 δγρτιμθαίο ἀϊβρυίαγιῦ ΜΑγΟΚΒΟΒ. Ὁ. 285 
846. Θυδιην!β δΟΟΌΣΔΙΙΟΣΘ ΘΟΡΤΣ ΟΠ6 ΟΔΥΘΔΙΩΒ, ΠΟΘ ΡΙῸ 
οοχΐο ῬΟῺΣ ὙἹαΘΟΌΣ ΡῬΟΒΒΘ, 15 40 ΟἸΏΠΘΒ 020 ΘΟΙΒΘΙ λπηΐ͵ 
ΠΟ0Ο ΟΥΤΆΪη6 ΟΘΙθυταίδθ [α18860 1] υδίγοθ ἴῃ 8.118 ΤΌΣΩ] Π 88 
ὍΠ8, ΟὟ. ΘΟΙΌΠΙ ὈΓΟΒΒΡΌΣΒ, υὖ Ηθγπὶὰβ αἸοὶϊῦ...... Νος 
ἰδιηθῃ ᾿ηΐγα φϑηθδορίϑγυση ἐθπαϊ δύθῃ ροθίδιηῃ 80 οομί!- 
Ὠ01380, 804 Βδ 018 ΘΟρὶοβθ ἀθ Βϑζουχῃ σϑῦυβ φοβίβ Θχρο- 
Β1880 ΟΧ 18 ΘΟΠΟΪ αῚ ρούοδϑί, αὰδὸ 50 }ο] δβία δὰ ΑΡο]]ο- 
πἰατα ἀθ Ασὐροπϑαίδγυσα οσρθα οηθ 6ΧΣ 00 οδγτηΐῃθ δἴοχί." 

1, 

Τὴν δὲ μέϑ᾽ ὁπλοτάτην ᾿Εριώπην ἐξονόμαξεν, 
᾿“λκιμάχην δὲ πατήρ τε καὶ "Ἄδμητος καλέεσκεν. 
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8080], Υἱοῦ, δὰ Ηομι. Π, Ο, 386: Ὁμοίως τῷ ποιητῇ 
χαὶ “Βλλάνικος τὴν ᾿Εριώπην μητέρα “ϊἴαντός φησι͵ 
Φερεκύδης δὲ ἐν εω) καὶ Μνασέας ἐν η΄ ̓ Δλκιμάχην᾽ 
ὁ δὲ τῶν Ναυπακτικῶν ποιητὴς διώνυμον αὐτήν φησι" 
τὴν --- καλέεσκεν“. Ἑδάοπι 6 οοἄ. ΤΟνΏ]. ρῥσγοίυ 
(ταπι. Αποοᾶ. Ῥασ. ΠῚ ρ. 286. 

2. 

᾿4λλ᾽ ὃ μὲν οὖν ἐπὶ ϑινὶ ϑαλάσσης εὐρυπόροιο 
οἰκέα ναιετάαδσκε πολύρρην, πουλυβοώτης. 

Ἡοτοάϊδη, περὶ μον. λέξ. ν. 16 [Π γ. 922 1,οπἰ2.: Ἐν 
συνϑέσει πολύρρην παρὰ τῷ τὰ Ναυπακτικὰ ποιήσαντι" 
υὐλλ᾽ --- πουλυβοώτης“. 

8. 
ΑΡΟ]]. ἘΒοά. Π, 298 534ᾳ.: “Δρπυιαί τ᾽ Ἶρίς τε διέτμα- 

γον. αἣ μὲν ἔδυσαν | κευθμῶνα Κρήτης Μινωίδος. 
ὕπ᾽ 856801].: κοιλάδα τῆς Κρήτης κατέδυσαν. τοῦτο δέ 
φησι καὶ Νεοπτόλεμος. ὁ δὲ τὰ Ναυπακτικὰ ποιήσας 
καὶ Φερεκύδης ἐν ς φασὶν) εἰς τὸ σπέος αὐτὰς φυγεῖν 
τῆς Κρήτης τὸ ὑπὸ τῷ λόφῳ τῷ ᾿4ργινοῦντι. 

4, 

ΑΡΟΙ]]. Βμοά, ΠΙ, 242: τὸν μὲν (ψυρτον) Καυ- 
χασίη νύμφη τέκεν ᾿Αστερόδεια. Ὁπὶ 8.801.: Ὁ τὰ 
Ναυπακτικὰ πεποιηκὼς Εὐρυλύτην ἢ αὐτὴν λέγει. 

1) 81. Ψίοῦ.:; ἐνεω εοα. Τον]. Τιορσαμάυσα νἱἀδέυγ ἐν εἴὦ 
(. 6, ἐν πέμπτῳ φ). 

ἔταρτα, Π. 1. ἐπὶ 9ιν}] ἐπινευσὶ οοἄ. ἀπάνευθε ΤιΟΌΘοΚ 
ῬΆΤΑΠΡΡ. στ. στ. Ρ. 71, αὐὖἱ ρῥσχδδίοσθα οὐκ ρτὸ οὖν; --- ἐπὶ ϑινὶ 
(τδιοσ. ΚΟΘΟΔΪΥ οομΐ. ΘΡ. Ρ. 14. --- 3. οἰκέαν οοά., οοττ. Ὠϊπά. 

ἢ Οὗ 1 Ρ. 17. 8) Νέεοπε. --- φασὶν] Τιοροθαίαν Νεοπτόλε- 
μὸς ο τὰ Ν. ποιήσας᾽ καὶ Φ. -- φησίν. ΟὐοΥγ. Κοὶ, - 
4) Ἐριαύγην Οοᾶ. Ῥατ., τι816. ΟΣ ἔταρτα. Ὕ. 
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ὃ. 

Β0801. Τιϑυγ.. δὰ ΑΡ0]]. Ἐμοᾶ, ΠῚ, 5621: Ὁ μὲν 
“πολλώνιος τούτους φησὶ προαιρεῖσϑαι ξεῦξαι τοὺς 
βόας. ὃ δὲ τὰ Ναυπακτικὰ ποιήσας ἢ πάντας ἀριϑμεὶ 
τοὺς ὑπ’ αὐτοῦ φερομένους ἀριστεῖς. 

6. 

Β0Π0]. Τϑυγ. δὰ ΑΡ0]]. Βμοὰ. ΠῚ, δὅ28 ἀλλά τιν᾽ 

οἴω μητρὸς ἐμῆς] δύναταί, φησιν, ἡ μήτηρ ἡ ἐμὴ 
πεῖσαι τὴν Μήδειαν συνεργῆσαι τὸν ἄϑλον. ἐν δὲ 

τοῖς Ναυπαχτικοῖς Ἴδμων ἀναστὰς Ἰάσονα κελεύει 
δ - Ἁ ΄ ῷ 
ὑποστῆναι τὸν ἀαϑλον.) 

Ἰ. 8. 

Ζὴ τότ᾽ ἄρ᾽ Αἰήτῃ πόϑον ἔμβαλε δῖ᾽ ᾿Αφροδίτη 
Εὐρυλύτης φιλότητι μιγήμεναι ἧς ἀλόχοιο, 
κηδομένη φρεσὶν ἧσιν ὅπως μετ᾽ ἄεϑλον Ἰήσων 

νοστήσῃ οἷκόνδε σὺν ἀγχεμάχοις ἑτάροισιν. 

Φευγέμεν ἐκ μεγάροιο ϑοὴν διὰ νύκτα μέλαιναν. 
Β080]. Τδιγ. δᾷ ΑΡ0]1. Βμοᾶ. ΤΥ͂͵, ὅ9: παρὰ δὲ τῷ τὰ 

Ναυπακτικὰ πεποιηκότι οὔκ ἐστι κατὰ τὴν ἰδίαν προ- 
αίρεσιν ἐξιοῦσα ἡ Μήδεια, ἀλλ᾽ ἐφέστιος ἀνακαλου-. 
μένη). οἵ γὰρ ᾿Αργοναῦται κατ᾽ ἐπιβουλὴν ἐνστάντος 
τοῦ τῆς ἀναιρέσεως αὐτῶν καιροῦ. ..... 4) προτραπο- 
μένου δὲ τοῦ “ἰήτου ἐπὶ τὴν Εὐρυλύτης τῆς γυναι- 

1) ποιήσας 6 Οοἄ. Ρατ. δἀάϊαϊ. --- 2) Οοὰ. Ῥαγ. δὰ τ. 
ὅ18---ὅ22: Ἔτι δὲ ὁ μὲν Ἀπολλώνιος Ἄργον φησὶν ἐμποδίσαι 
τοὺς ἤρωας ὑποστῆναι βουλομένους τὸν ὠγῶνα᾽ ἐν δὲ τοὶς 
Ν. κτλ. --- 8) ἐφέστιος ἀνακαλουμένη] 81. Καὶ]. ἐφ᾽ ἑστίαν 
καλουμένη Οοᾶ. ,8υτ., ἐφ᾽ ἑστίασιν καλουμένη ΜδΙΟΚΒΟΒ. -- 
4) δουηδθ βίσμῃδ Ρο58. ΚΟΙ]. 
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κὸς συνουσίαν Ἴδμονος ὑποϑεμένου τοῖς ᾿4ργοναύταις 

ἀποδιδράσκειν, καὶ Μήδεια συνεκπλεῖ. 
18. δὰ ΤΥ, 86: Ὁ μὲν ᾿Δπολλώνιός φησι νυχτὸς 

πεφευγέναι τὴν Μήδειαν ἐπὶ τὴν ναῦν Δἰήτου συνέδριον 
ἔχοντος Κόλχων περὶ διαφθορᾶς τῶν ἡρώων. ὃ δὲ 
τὰ Ναυπακτιχὰ πεποιηκὼς ὑπὸ ᾿ἀφροδίτης φησὶ τὸν 
Αἰήτην κατακοιμηϑῆναι ἐπιϑυμήσαντα τῇ αὐτοῦ γυ- 
ναικὶὺ συγγενέσθαι δεδειπνηκότων παρ᾽ αὐτῷ τῶν 
Κόλχων 1) καὶ κοιμωμένων διὰ τὸ βούλεσϑαι αὐτὸν 
τὴν ναῦν ἐμπρῆσαι ..δὴ τότ᾽ --- ἑτάροισιν“. ὁ δὲ 
Ἴδμων συνῆκε τὸ γεγονὸς καί φησι ᾿φευγέμεναι --- 
μέλαιναν“, τὴν δὲ Μήδειαν τὴν ποδοψοφίαν ἀκού- 
σασαν Ὦ ἀναστᾶσαν συνεξορμῆσαι. λέγει δὲ καὶ Ἧρό- 
δωρος ταῦτα.΄ 

9, 

Β080]. Τιϑαγτ. δὰ ΑΡ0]]. Ἐβοᾷ, Ι΄, 87: Ὁ μὲν ᾿4πολ- 
λώνιος μετὰ τὸ φυγεῖν τὴν Μήδειαν ἐκ τοῦ Δἰήτου 
οἴκου πεποίηκεν ὑπισχνουμένην τὸ κῶας τῷ ᾿ἸἸάδονι" 
ὁ δὲ τὰ Ναυπακτικὰ γράψας συνεκφέρουσαν αὐτὴν τὸ 
χῶας κατὰ τὴν φυγὴν κατὰ τὸν αὐτοῦ οἶχον κείμενον 
τοῦ Αἰήτου. 

10. 

Ῥαῦβ. Π, 8, 9 (17): "Ἔπη δὲ ἔστιν ἐν Ἕλλησι Ναυ- 
πάχτια ὀνομαζόμενα" πεποίηται ὃὲ ἐν αὐτοῖς Ἰάσονα 
ἐξ Ἰωλκοῦ μετὰ τὸν Πελίου ϑάνατον ἐς Κόρκυραν 

μετοικῆσαι, καί οἵ Μέρμερον μὲν τὸν πρεσβύτερον 

, Ἢ τῶν Κόλχων] τῶν ᾿Αργοναυτῶν οἱ. Καὶ]. --- 2ῶ) ποδοψοφέην 
ἀίουσα φῬοσίδιῃ αἰχ)886 βυβρι ας ομδθῖου. 
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Βοιωτῶν σένοντο᾽ γένος δ᾽ ἔσαν Οἰχαλιῆες, 
Ὦλός τ᾽ Εὐρύβατός τε, δύω βαρυδαίμονες ἄνδρες. 

διὰ ν. Εὐφύβατος [1, 2 ρ᾽ 646 Βογ8.}7 Διότιμος 
Ἡρακλέους ἄϑλοις᾽ .» Κέρκωπες --- ἄνδρες“. ἙἘοκάσῃι 

γουϑὺϑ αἴοτέ ΜΊοΟ. ἀροβέ. ΙΧ, 88 (-- ὙΠΠ, 12. Του θ0}); 

Υ. 8 ᾿Ιδυᾶαῦ 8080]. Ὑἱμᾶ, δὰ 1μιοῖδῃ. ΑἸοχ 4 (Υο)]. ΙΥ̓͂ 
ν». 189 96οον1 2). ΟἿ βαρχα ρ. 69 584ᾳ. ᾿ορϑοῖς. Αρίδορῃ. 

Ρ. 1297. Οβδμπῃ ϑὅγιαν. 1 ρ. 802 ΒβΒαᾷᾳ. 

ΡΗΑΕΒΟΌΙΜῦΞΒβΒ." 

Δουράτεον σκύφος εὐρὺ μελιξώροιο ποτοῖο. 
Αἰμθῃ. ΙΧ ὑ. 498 Ε: Φαί (διμός τε ἐν πρώτῳ Ἡρακλείας 
ο»δουράτεον --- πότοιο “ 

-.--»-“..-..». .- 

ΡΙΒΙΝΞ. 

ΜΌΝ βου ρύοσοβ σγῶθοὶ, ὑθδὺθ ΟἼθια. ΑἸοχ. ϑίγοσω. ΥἹ 

Ῥ. 260 (628 Β) βὅγ10. 751 Ῥοί(. ΔΠοσασα ορϑζὰ Θχρι]ᾶ- 

γογυαπύ: αὐτοτελῶς γὰρ τὰ ἑτέρων ὑφελόμενοι, ὡς ἴδια 
ἐξήνεγκαν, καϑάπερ ..... Πείσανδρος Καμιρεὺς Πισίνου 
τοῦ Δινδίουν τὴν Ἡράκλειαν. ΟἿ, Ὑ ο6]οῖκ. Ογοὶ. 6ρ. 1 
Ρ. 511, 17. Τορϑοὸκ Αρίδορῃ, ἢ. 810. 

---.--.-. . 

. 94. -- 8. σύλλοι τε τρίβαλλοί τε δύο κτᾶ. 8080]. δὰ ἴμμο. --- 
Κπλλος (το ὮΖλος) σϑζϑῖὰ ἰθοΐ. 6888 ϑβέαύυϊυ Οὐδηη Θ΄ τ. 1, 302. 
Οὗ Μοίμοε. 1. 1. --- βαρυδαίμονε ἄνδρε Δροϑὲ. 

1) Οὗ. δύορι. Βγζ. ν. Βισάνϑη" Φαίδιμος ἐλεγείων ποιη- 
τὴς Βισανϑηνὸς ἢ ̓ Αμαστριανὸς ἢ Κρωμνέεης. 
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ΙΝΟΕΕΤῚ ΡΟΕΤΑΕΞΒΝ ΕΒΑΘΟΘΜΕΝΤΟΜ. 

Φολὶς δ᾽ ἀπέλαμπε φαεινὴ 
ἄλλοτε μὲν κυανοῦ, τοτὲ δ᾽ ἄνθεσιν εἴσατο χαλκοῦ. 

Βομοὶ, δὰ Νιοαπᾶ. Τμου. 2567 ρ. 66 ϑομποίὰ.: Τὸ δὲ 
ἐμφερὲς ὅμοιον τῷ ἐν τῇ Ἡρακλείᾳ' οφολὶς -- 
χαλχοῦ“. ῬδηγδΒ1α18 ΒῸ8 γϑιϑὰ8 6880 ΒυδβρίοαίΣ Μοΐμθκθ 

ἢ 1588. Αοϑδᾶ, Βοσοῖ. ἃ. 1882 ρ. 108. 

-.Φ:--..--.-.....-..... 

ΜΙΝΥΑΞΒ. 

Μιμπγϑδα18Β δυοίου γιοϊοχίδιμ, ααδῆι Ηθσοι]98 ἀθ ΜΊΌΥ 8 

Ε τορουίαγιὺ, Οτγθδοιιθαῖαθθ οχραρσπδίοηθμι Ὠδιγανΐ. ΟἿ. 

οΙοῖ, Ογοὶ. ορ. 1 ρ. 2868 βαα. -- Ῥαυβ. ΙΡ, 838, 7: 

Πρόδικος δὲ Φωκαεύς, εἰ δὴ τούτου τὰ ἐς τὴν Μι- 

νυάδα ἔπη κτλ. ῬὨΠοάθμι. ἅθ ρἱοίαίθο ρ. 7 Οοι.: 

ὑ τὴν Μινυάδα γράψας οἴ, ἔτ. 6. 

1. 

Ἔνϑ᾽ ἤτοι νέα μὲν νεκυάμβατον, ἣν ὃ γεραιὸς 
πορϑμεὺς ἦγε Χάρων. οὐκ ἔλλαβον ἔνδοϑεν ὅρμου. 
88. Χ, 28, 2 (1): Ἐπηκολούϑησε δὲ ὁ Πολύγνωτος 
οὐ δοκεῖν ποιήσει Μινυάδι" ἔστι γὰρ δὴ ἐν τῇ 
ἱνυάδι ἐς Θηδέα ἔχοντα καὶ Πειρίϑουν" .,ἔνϑ᾽ --- 
μους, ἐπὶ τούτῳ οὖν καὶ Πολύγνωτος γέροντα 

αψεν ἤδη τῇ ἡλικίᾳ τὸν Χάρωνα. ΟἿ, Ὕο]οκ, 1, 1. 
8 βμᾳ. 

2. 
ΡῬαυβ. Χ, 28, 7 (4): Ἢ δὲ Ὁμήρου ποίησις ἡ ἐς 
σσέα καὶ ἡ Μινυάς τε καλουμένη καὶ οἱ Νύστοι, 
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Βοιωτῶν σίνοντο᾽ γένος δ᾽ ἔσαν Οἰχαλιῆες, 
Ὦλός τ᾽ Εὐρύβατός τε, δύω βαρυδαίμονες ἄνδρες. 

διὰ ν. Εὐρύβατος [1, 2 ν᾽ 646 Βογημ.} Διότιμος 
Ἡρακλέους ἄϑλοις᾽ .»Κέρκωπες -- ἄνδρες“. ἘἙϊοβᾶοπι 
γοιϑὺϑ δἴοτέ ΜΊΟΏ. ἀροθί. ΙΧ, 88 (--- ΥἹΠ, 12 1,ϑαΐδ0}): 

γ. 8 Ἰδυδαῦ 080). Ὑ᾽πᾶ. δὰ Τμοῖδη. Αἰοχ. 4 (Υ70]. 1Υ̓ 
ΡῬ. 189 96οον1.2). ΟἿ βυρτα ρ. 69 βᾳ. ᾿ορϑοῖ. Αρίδορ. 
Ρ. 1297. Οβδπῃ ὥγιαῦ. 1 Ρ. 802 Βαα. 

ΡΗΔΕΘΙΜΌΞ." 

ΔΙουράτεον σκύφος εὐρὺ μελιξώροιο ποτοῖο. 
Αἴμθη. ΙΧ ὑῥ. 498 Ε: Φαίδιμός τε ἐν πρώτῳ Ἡρακλείας 
οοδουράτεον --- πότοιο“.. 

-.--»«.-......ὦ-ὦ-Ξ-.... . 

ΡΙΞΙΝῸ δ. 

ΜΌΝ βουιρίοσοβ σγδϑοὶ, ϑβίθ ΟἼθὰ. ΑἸοχ. ϑίσομι. 

Ῥ. 306 (628 Β) Κγ1Ι0. 161 Ῥοίξ. 8]]}1ΟΥατὰ Ὄρϑσα δσρίὶᾶ- 
γοσγυπύ: αὐτοτελῶς γὰρ τὰ ἑτέρων ὑφελόμενοι, ὡς ἴδια 
ἐξήνεγκαν, καθάπερ ..... Πείσανδρος Καμιρεὺς Πισίνου 
τοῦ Λινδίον τὴν Ἡράκλειαν. ΟΥ, Ὑο]οῖκς. Ογοὶ. 6ρ. 1 
Ρ. 511, 17. ΤοροοκΚ ΑρΊδΔορῃ. ὑ. 810. 

Ρ. 34. -- 8. σύλλοι τε τρίβαλλοί τε δύο κτῦ. ὅ080). δὰ ἴωτο. -- 
Σίλλος (ρτο ὯΖλος) νϑγϑτὰ ἰθοῦ. θββα βέδίυξέ Οαδὴμ ϑ'υτῦ. 1, 8302. 
ΟΕ Μοίποκ. 1. 1. --- βαρυδαίμονε ἄνδρε Δροεῖ. β 

1) ΟἿ. ϑίορῃ. Βγα. νυ. Βισάνϑη" Φαίδιμος ἐλεγείων ποιη- 
τὴς Βισανϑηνὸς ἢ μαστριανὸς ἢ Κρωμνέεης. 
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ΙΝΟΒΕΤΙ ΡΟΕΤ ΑΕ ΕΒΔΑΟΜΕΝΤΟΝ. 

Φολὶς δ᾽ ἀπέλαμπε φαεινὴ 
ἄλλοτε μὲν κυανοῦ, τοτὲ δ᾽ ἄνϑεσιν εἴσατο χαλκοῦ. 

β080. δά Νιοδπᾶ. Του. 257 ρ. 66 ϑοβμποίᾶ.: Τὸ ὁὲ 
ἐμφερὲς ὅμοιον τῷ ἐν τῇ Ἡρακλείᾳ οοφολὶς -- 
χαλχοῦ“. ῬΑΗΥΔΒΙα8 δ08 ὙΘιβ8 6880 Βυβριοδίασ ΜοίποΚθ 

188. Αοδᾶ, Βϑσοὶ. ἃ. 1882 γυ. 108. 

ΜΙΝΥΑΞΒ. 

Μὰ γ8418 δυοῖίογ γἱοίοχίϑια, ααϑηὰ Ηθγοα]68 ἀ0 ΜΠ γ18 

τορογίανιῦ, Οχοβοιμηθιίαθθ οχραρτιδίοηοση δυγαυιὺύ. ΟἿ. 

ὝοΙοῖς. Ογοὶ. ὁρ. 1 ὑ. 2ὅ8 Βαα. -- Ῥαυβ, ΙΥ̓́, 88, Τ: 

Πρόδικος δὲ Φωκαεύς, εἰ δὴ τούτου τὰ ἐς τὴν Μι- 
νυάδα ἔπη κτλ. Ῥμϊοᾶθια. ἄρ ρμίἱοίαΐθ ρ. 7 Θομρ.: 

ὁ τὴν Μινυάδα γράψας οἴ, ἔτ. 6. 

1. 

Ἔνϑ᾽ ἤτοι νέα μὲν νεκυάμβατον, ἣν ὃ γεραιὸς 
πορϑμεὺς ἦγε Χάρων, οὐκ ἔλλαβον ἔνδοθεν ὅρμου. 

Ραυβ. Χ, 28, 2 (1): ᾿Επηκολούϑησε δὲ ὁ Πολύγνωτος 
ἐμοὶ δοκεῖν ποιήσει Μινυάδι' ἔστι γὰρ δὴ ἐν τῇ 

Μινυάδι ἐς Θησέα ἔχοντα καὶ Πειρίϑουν᾽ ,..,ἔνϑ᾽ -- 
ὄρμου“, ἐπὶ τούτῳ οὖν καὶ Πολύγνωτος γέροντα 

ἔγραψεν ἤδη τῇ ἡλικίᾳ τὸν Χάρωνα. ΟἿ, ὝοΙοῖ. 1, 1. 
Ρ. 288 Βα. 

. 2. 

Ῥαυβ. Χ, 28, 7 (4): Ἣ δὲ Ὁμήρου ποίησις ἡ ἐς 
Ὀδυσσέα καὶ ἡ Μινυάς τε καλουμένη καὶ οἱ Νόστοι, 
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μνήμη γὰρ ἐν ταύταις καὶ “Ἧιδου καὶ τῶν ἐκεῖ δειμα. 
τῶν ἐστίν, ἴσασιν οὐδένα Εὐρύνομον δαίμονα. Οἵ, 
ὙγοΙοΚ. Ρ. 266. 

ὃ. 

Ῥαυβ. ΙΧ, ὅ, 8 8ᾳ. (4): Δέγεται δὲ καὶ ὡς ἐν 
“Διδου δίκην δίδωσιν ᾿Δἀμφίων ὧν ἐς “ητὼ καὶ τοὺς 
παῖδας καὶ αὐτὸς ἢ ἀπέρριψε' κατὰ δὲ τὴν τιμωρίαν 
τοῦ ᾿Αμφίονος ἔστι ποιήσεως Μινυάδος, ἔχει δὲ ἐς 
᾿Αμφίονα κοινῶς καὶ ἐς τὸν Θρᾷκα Θάμυριν. Οἱ 
Ὅν ΙοΚ. ρ. 258. 

4. ' 

Ῥαυβ. ΙΥ͂, 838, 7: Πρόδικος ὃὲ Φωχαεύς, εἰ δὴ 

τούτου τὰ ἐς τὴν Μινυάδα ἔπη, προσκεῖσϑαί φησι 
Θαμύριδι ἐν Ἄιδου δίκην τοῦ ἐς τὰς Μούσας αὐχήματος. 

ὅ. 

Ῥαυβ. Χ, 81, 8 (2): Ἐς δὲ τοῦ Μελεάγρου τὴν 
τελευτὴν Ὁμήρῳ μέν ἐστιν εἰρημένα ὡς ἡ Ἐρινὺς 
καταρῶν ἀκούσαι τῶν ᾿Αλϑαίας καὶ ἀποϑάνοι κατὰ 
ταύτην ὃ Μελέαγρος τὴν αἰτίαν. αἱ δὲ Ἠοῖαί τε 
καλούμεναι καὶ ἡ Μινυὰς ὡμολογήκασιν ἀλλήλαις" 
᾿Απόλλωνα γὰρ δὴ αὗταί φασιν αἱ ποιήσεις ἀμῦναι ᾿ 
Κούρησιν ἐπὶ τοὺς Αἰτωλούς, καὶ ἀποθανεῖν Μελέ, 

αγρον ἱπὸ ᾿“πόλλωνος. 

6. 

ῬμΠοᾶθια. περὶ εὖὐσ. ». 1 Θογρ.: Φερεκύδ[ης κα͵]τα- 
τοξευϑέϊντα τε]λευτῆσαί φηΐίσιν, ᾿Ω]ρίωνα δὲ ......... ἢ 

1) καὶ αὐτός] Ῥοτῖ. αὐτῆς. 92) Ὅμηρος ΒΌΡΡΙΪ. ΘΟΙΡΟΓΖ; 
οὗ, Οἀἁ. 1, ὅ72 βαα. 
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λέγει καὶ ὃ τὴν Μι]νυάδα γράψ[ίας .......{Ὁνν νον 
ΜῊΝ κε ενπ κεν ένον ὐἹὸν Ἡρακλέα... .. [π]ετελευτη- 
[κέν]αν φησί. 

ΤΗΕΒΕΙΘῈΕΒ. 

Αγϊβίού. Ῥοϑὲ. ὁ. 8 [ρ. 1481" 16]: Μῦϑος δ᾽ ἐστὶν 
εἷς, οὐχ ὥσπερ τινὲς οἴονται, ἐὰν περὶ ἕνα ἢ" πολλὰ 

γὰρ καὶ ἄπειρα τῷ γένει συμβαίνει, ἐξ ὧν ἐνίων 

οὐδέν ἐστιν ἕν᾽ οὕτω δὲ καὶ πράξεις ἑνὸς πολλαί 
εἰσιν, ἐξ ὧν μία οὐδεμία γένεται πρᾶξις. διὸ πάντες 
ἐοίκασιν ἁμαρτάνειν, ὅσοι τῶν ποιητῶν Ἡρακληΐίδα 
καὶ Θησηίδα καὶ τὰ τοιαῦτα ποιήματα πεποιήκασιν" 
οἴονται γὰρ ἐπεὶ εἷς ἦν ὃ Ἡρακλῆς, ἕνα καὶ τὸν 
μῦϑον εἶναι προσήκειν. 

Ῥιαὶ. ΤΊθ8. 38: Ἣν γὰρ ὃ τῆς Θησηίδος ποιη- 
τὴς ᾿ἡμαξόνων ἐπανάστασιν γέγραφε, Θησεῖ γαμοῦντι 
Φαίδραν τῆς “Ἀντιόπης ἐπιτιϑεμένης καὶ τῶν μετ᾽ 
αὐτῆς ᾿“μαξόνων ἀμυνομένων χαὶ κτείνοντος αὐτὰς 
Ἡρακλέους, περιφανῶς ἔοικε μύϑῳ καὶ πλάσματι. 

5080]. δὰ Ῥιπᾶ, ΟἹ. 1Π|, δὅ2 χρυσόκερων ἔλαφον] 

ϑήλειαν δὲ εἶπε χαὶ χρυσόκερων ἀπὸ ἱστορίας ὃ. ὁ 
γὰρ Θησηίΐίδα γράψας τοιαύτην αὐτὴν λέγει καὶ 
Πείσανδρος ὃ Καμειρεὺς καὶ Φερεκύδης. 

Β68οῖ, δᾶ Ῥιπᾶ. ΟἹ. Χ (ΧΙ), 88 ρ. 268 ΒοΘοκΆ. 
᾿Δριστόδημος δέ φησι ...... Σῆμον δέ τινα νῦν 
νενικηκέναι ἅρματι, ὥς φησι Δίφιλος ὃ τὴν Θη- 

1) ἱστορίας) ΌΪΩΟ Ἰστρίας: οοΥτ. βοβαθατὺ ἷῃ Ἔρδεχα. 1, 
ΒΔ]. ἃ. 1840. 70]. 1 Ρ. δ26 

«-«-- 
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σηίδα ποιήσας ἔν τινι ἰαμβείῳ οὕτω" "»»ντρέψας δὲ 
πώλους, ὡς ὁ Μαντινεὺς Σῆμος, Ι ὃς πρῶτος ἄρματ᾽ 

ἤλασεν παρ᾽ ᾿Δλφειῷ“. 

- 

ΤΒΕΒΡΒΟΤΙΒ. 

Ῥαυβ. ὟΠῚ, 12, ὅ (8): ᾿Επὶ δὲ ὁδοῖς ταῖς κατει- 
λεγμέναις δύο ἐς Ὀρχομενόν εἰσιν ἄλλαι, καὶ τῇ μέν 
ἐστι καλούμενον 4άδα στάδιον ...... καὶ ἐν δεξιὰ 
τῆς ὁδοῦ γῆς χῶμα ὑψηλόν. Πηνελόπης δὲ εἶναι 
τάφον φασίν, οὐχ ὁμολογοῦντες τὰ ἐς αὐτὴν ποιήσει 
τῇ Θεσπρωτίδι ὀνομαξομένῃ.: Ἔν ταύτῃ μέν γέ ἐστι 
τῇ ποιήσει ἐπανήκοντι ἐκ Τροίας Ὀδυσσεῖ τεκεῖν τὴν 
Πηνελόπην Πτολιπόρθην παῖδα. Οἷ -Ὕ616Κ. Ογοὶ. ὁρ. 
Ι (1885) ν». 812. 

ΜυΒΑῈΕῦ δ. 

Βυϊᾷ, γν. Μουσαῖος (Π4| 1 ν». 890 Βοχη}.): ᾽Ελευ- 
σίνιος, ἐξ ᾿Αθηνῶν, υἱὸς ᾿ἀντιφψήμον (τοῦ ᾿Εὐφήμου, 
τοῦ ᾿Ἐχφάντου, τοῦ Κερκυῶνος, ὃν κατεπολέμησεν ὁ 
Θησεὺς) καὶ Ἑλένης γυναικός, ἐποποιός, μαϑητὴῆς 
Ὀρφέως, μᾶλλον δὲ πρεσβύτερος. ἤκμαξε γὰρ κατὰ 
τὸν δεύτερον Κέχροπα, κχαὶ ἔγραψεν Ὕποϑήκας 
Εὐμόλπῳ τῷ υἱῷ, ἔπη ὃ. καὶ ἄλλα πλεῖστα. Ἑπᾶοο. 
Ρ. 808, 

Ῥβυβ. Χ, ὅ, 6 (8): Μουσαίῳ δὲ τῷ ᾿Αντιοφήμου 
προσποιοῦσι τὰ ἔπη. ΟΥ, Χ, 12, 11 (ὅδ). β68ο]. δὰ 
βόρῃ. Οϑᾶ. 60]. 1051. Οτρὰ. Αὐρου, 806 (310). 

Ὀίορ. Τιϑοχῦ. 1. Ῥχοοθια, 8 8: ᾿Ιδοὺ γοῦν παρὰ μὲν 
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᾿Αθηναίοις γέγονε Μουσαῖος...... καὶ τὸν μὲν Εὐμόλ- 
που παῖδά φασι. ῬΆΜΙΟΟΙ, ἴῃ 8080]. δὰ Αὐ. Βδη, 1038. 
Ηΐίοσου. δᾶ Ῥπβοῦ. ΟἜ σοι. Ὁ. 88 83.648]. 47 ϑβόδβοθϑῃ. 

βοσυ. δὰ γῇ. Αϑυ. ΥἹ, 667: Εππὶ 8}} [πη89 (1181) 
ἀπο, 811 ΟΥρδοὶ γοϊυπί, σαϊθ8 Θυτὰ οοπϑέδὶ ἔπ1886 ἀϊδβοὶ- 

ρα. Οὗ, Ῥαῦβ. Χ, 7, 2. Ὁιοά, Υ͂͵ 24, Ταξίδπ, οΥ. 

δὰ αγτ. 41 8 62 ν». 168 Οἰίΐο. [Ἐπυδβοῦ. Ῥτβορ. Εἶν. Χ, 

11 ν». 49ὅ Ὁ.] 

Ῥιαί. Βορυῦ!.. Π νυ. 864 Ε: βίβλων δὲ ὅμαδον 
παρέχονται Μουσαίου καὶ Ὀρφέως, Σελήνης τε καὶ 
Μουσῶν ἐγγόνων, ὥς φασι. ῬΞΒ.-ΟτΡΒ. 84ρ. Οἴοιι. ΑἸοχ. 

Ρχοίσ. Ρ. 21 84ᾳ. (48 ΟἹ 8γ)0. 68 Ῥοίί.: [εἴ. Ζυθέϊπ, 

Μαγί. ἀθ τροπδχομία Ποὶ ρ. 82]: σὺ δ᾽ ἄχουε, φαεσφό- 
ρου ἔκγονε μήνης  ΜΜουσαῖ᾽. Ῥτοοῦῖ. ἱπ Ρ]δί. Τίῃ. 
». 84 Εἰ [Βε8. 1684]. 179 ϑομποιά. Εἶτε οὖν Γῆς υἱὸν 
τὸν Τιτυόν, εἴτε Ἡλίου τὸν Φαέθοντα λέγοιεν, εἴτε 
Σελήνης τὸν Μουσαῖον εἴτε ἄλλου τινὸς οἵ μυϑο- 

πλάσται. Οἷ. ν-. 861 Β (1117 ϑβομποιὰ.): ᾿Επείτερ καὶ 
ἀπὸ Μουσαίου τοῦ Σεληνιαχοῦ τὸ γένος τοῖς ἐν 
Ἐλευσῖνι τῶν μυστηρίων ἡγουμένοις, οἱ ν». 8326 6. 
ῬΒΠΟΟΒΟΣ. δ. 5680]. δὰ Ασϊϑίοριι. Βοπι. 1088. Βοστοο- 

βϑίδιδχ 80. Αίδβοῃ. ΧΠΙ ρ. ὅ9717 Ὁ. 

Ατὶδίοί, Μίγαῦ. Αὐβουύ. 181 [ρ. 843" 1]: Φασὶν 
οἰκοδομούντων ᾿4ϑηναίων τὸ τῆς Φήμητρος ἱερὸν τῆς 
ἐν Ἐλευσῖνι περιεχομένην στήλην πέτραις εὑρεθῆναι 
χαλκῆν, ἐφ᾽ ἧς ἐπεγέγραπτο .. Δηιόπης τόδε σῆμα“, 

ἣν οἵ μὲν λέγουσι Μουσαίου εἷναι γυναῖκα, τινὲς δὲ 
Τριπτολέμου μητέρα γενέσθαι. Ἠοτγταθδίδπαχ ἀρ. Αἴδθῃ. 
..1.:: Οὐ μὴν οὐδ᾽ υἱὸς Μήνης ἀγέραστον ἔϑηκε] 
Μουσαῖος χαρίτων ἤρανος ᾿Αντιόπην,  ἣ τὲ πολὺν 
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μύστῃσιν ᾿Ελευσῖνος παρὰ πέξαν 1 εὐασμὸν κρυφίων 
ἐξεφόρει λογίων, ] ἹΡάριον ὀργειῶνι νόμῳ διαποιπνύ- 
ουδα | Ζήμητρι" γνωτὴ δ᾽ ἐστὶ καὶ εἶν ἀέδῃ. 

Θίος. Ἰμϑοτί. ῥσοοθαι. 8 8: Τοῦτον (80. τὸν ου- 
σαῖον) τελευτῆσαι Φαληροῖ, καὶ αὐτῷ ἐπιγεγράφϑαι 
τόδε τὸ ἐλεγεῖον. Εὐμόλπου φίλον υἱὸν ἔχει τὸ Φὥαλη- 
ρικὸν οὖδας, 1] Μουσαῖον φϑέμενον σῶμ᾽, ὑπὸ τῷδε, 
τάφῳ. 

Ῥαυβ. 1, 2ὅ, 8 (6): Ἔστι δὲ ἐντὸς τοῦ περιβόλου 
τοῦ ἀρχαίου τὸ Μουσεῖον, ἀπαντικρὺ τῆς ἀκροπόλεως 
λόφος, ἔνϑα Μουσαῖον ἄδειν καὶ ἀποθανόντα γήρα 
ταφῆναι λέγουσιν. 

Μυβαθο ἐγιδασπίυτ ) 

1. ᾿ἀκέδεις νόσων. Αχἰδίορῃ. ἔδυ, 1088. 
Ἐπδίαϊῃ. δα 1]. Ῥσοοθιι. Ὁ. 4 οι. 8 Β88. --- Οὗ, Ῥαβϑον 

Ρ. 44 8α. 

ῶ, Εὐμολπέα. ῬαιθΒ. Χ, ὅ, 6 (8). ϑυϊᾶ. ν. 
ΜΜουδαῖος (ϑαρτα Ρ. 218). --- ῬΑΒΒΟῊ Ρ. 49---ὅ1. 

8. Θεογονία. Ῥϊογ. Ἰμδοχῦ. Ῥγοοόϑθα. 8 8 (πΐγὰ 

Ρ. 229). --- [Ῥοχροι. ὅθ. δὰ ὕογῃ. δα. ΥἹ, 667.] -- 

ῬΑΒΒΟῪ Ρ. 47 Βα. ᾿ 

4. Περὶ Θεσπρωτῶν. ΟἸοα. ΑἸοχ. ϑέχοτω. ΥἹ 

Ρ. 206 (628 Β) ϑ8γυ10. .1561 Ῥοίδ. (οἴ, βαρτα Ρ. ὅ8.) -- 

ῬΩΒΒΟῪ Ὁ. ὅ6 84. 

1) ΡἸαῖο Ββρ. Πρ. 804 Ε: βέβλων δὲ ὅμαδον παρέχονται 
Μουσαίον καὶ Ὀρφεώς, Σελήνης τε καὶ Μουσῶν ἐγγόνων, ὥς 
φασι, ὉΌ 5080). [». 160 ΒΌΒΩΚ. 8398 Β6ΚΚ.}: βέβλων} περὶ 
ἐπῳδῶν καὶ καταδέσμων καὶ καϑαρσίων καὶ μειλιγμάτων καὶ 
τῶν ὁμοίων. ΟΥ Ῥδύβδῃ. 1, 22, 1: Ἔστιν οὐδὲν ἸἸουσαίου 
βεβαίως ὅτι μὴ μόνον ἐς “Δήμητρα ὕμνος Λυκομέδαις. 
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ῬΑΒΘΒΟῊῪ ὑ. 41-- 43. 

6. Κρατήφ ὅϑεῖι. .Ξ ἵεῖ; ες Το. δὸϊ. -- 
ῬΑΒΒΟΙ͂ Ρ. 51 εξη. 

1. Παραλύσει:. Ξ:.Ξ:. κακὸ Ἀτῖιεῦτ Ἐπὼπ 10.383. 
-- Ῥαββονσ Ρ. 43 κζ.}. 

8. Σφαῖρα. 1» --΄Ζφ. ἴδεπ-ὶ 1 ττσῷ ὃ 3 -- 

ῬΑΘΒΟῪ Ἀ. 45---417. 

9. Τελεταί. Ῥία: Βδῳῷ. Τὶ τ 5354 εἰ ΡῬυ τας. 

(ἂρ. 8 Ρ». 316 Ὁ., τϑὶ τεέσεαΐξ τξ χαὶ χρχγσαώϑδιοι αἴεσ-. 

ἰτ. ΞΚσιοὶ. δὰ Ἀσγιξτορε. χε 1033 (ἡ ἵν-ὦ ΤΥ 94 

εσίσ. Ῥδυβ. Χ, ἴ. 3. ΕἋὐδιε ἃ. οὐὔστο. ἢ Βδ:. ἼτΞὸ ". 

220 Μρουγσβ. 210 ΝΜ υ)δοὺ : σοὶ οαρεοῖὶ δὰ. πὲ ὈτροαΞ 

οἱ πὰ οἱ Μυκαριβ ὧδ ἀττιπις μοϊθεῖδσ: 51 ται σπδτὶ πος. 

-- Ῥαββοῖν Ὁ. 39 --αἰ. 

10. Τιτανογραφία. ὅεδοὶ. δὰ Ἀρο Βπο ΠΙ. 

1119. Βπάος. ν᾿. 248. -- Ῥδεξον Ρ. 48 Ξἃ. 

11. Ὕμνοι. -- 1) Ητπαπτ τπ Βαοσδαπν. Ατὐὶξιξᾷ, 
οἵ. 4 Ρ». 38 ΙοὉν. 47 15. Τοὺς μὲν οὖν τελέους 
ὕμνους τε καὶ λόγους περὶ 4εονύσον Ὀρφεῖ καὶ Μου- 
σαίῳ παρῶμεν. --- Ῥαδεον μΡ. ὅ5ὅ ξ4. --- 3. Ἡγτοπυβ ἴὰ 

ὕργοσοτα. Ῥδῦβ. ΙΥ͂, 1, 5 (4). 1, 92. τ -- Ῥδβϑὸν ρ". 

δ2--Φ- 58. 

12. Χρησμοί. Βετχοῦοιῖ. ΥΠΠ, 6ὅ. ΥἼΠΠ. 96. ΑτΥὶ- 

βίορῃ. ἔδη. 1038. Ρίδξ. 11. 1]. εὖ. Αρο]. ὅοοσ. νυν. 41 Α. 

Ιοῃ. Ρρ. 6586 Β. ϑέγδαν. ΧΥ͂Ϊ ὑ. 762. Ῥμιηοείν. Ηϑγοῖς. Ἵἃρ. 19 

Ρ. 693 ΟΙοατ. 3801 Καγβ. (Μουσαῖον δ᾽ ἐν ῳδαῖς 

δ. Καϑαφμοί ἔχοις 23 Ἀτοῦ τὸ 9ὲςΣ 1..ΔἈ: 

τ: 

1) ΟΕ Οδμοπι. 8Ρ. Επθοῦ. Ῥγϑθρ. Ἐν. Υ, 81 ρ. 93ὺ Ὁ: 
Ὡς μὴ μᾶλλον τῆς Κρήτης σὺ καϑαρμοῦ προσδέῃ, Ὀρφιχούς 
τινας ἢ Ἐπιαυενιδείους καϑαρμους φανταξοπεκος. 
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χρησμῶν). --- ΟΣ ῬαυβΒ. ΣΧ, 9, 11 (8). 12, 11 (6), 
ΞοΒ0]. δᾶ Αὐϊβίορῃ. ἴδῃ, 1083. --- ῬΑΒΒΟῪ ". 84---89. --- 

Ῥδαβ. 1, 14, 8 (2): Ἔπη δὲ ἄδεται Μουσαίου 
μέν, εἰ δὴ Μουσαίου καὶ ταῦτα, Τριπτόλεμον παῖδα 
Ωκεανοῦ καὶ Γῆς εἶναι. ΟΥΙ, 92, 1: Ἐγὼ δὲ ἔπη 
μὲν ἐπελεξάμην ἐν οἷς ἐστὶ πέτεσϑαι Μουσαῖον ὑπο 
Βορέου δῶρον, δοχεῖν δέ μοι, πεποίηχεν αὐτὰ Ὀνο- 
μάκριτος, καὶ ἔστιν οὐδὲν Μουσαίου βεβαίως ὅτι μὴ 
μόνον ἐς Δήμητρα ὕμνος δυκομέδαις. 

θὸ οΥ̓ΔΟΆΪΟΣΘΙΩΑ ϑυσίογο ΟἼθα. ΑἸαχ. ϑύσοσα. 1 ρ. 

144 (882 Ὁ) Κ'γ10. 8917 Ῥοΐί. Καὶ τοὺς μὲν ἀναφερομέ- 
νους εἰς Μουδαῖον χρησμοὺς Ὀχομακρίτου εἶναι λε- 
γουδι. ΟΥ,. Ηοχοαοί. ΥΙΙ, Θ.ἁ. Ταϊδη. οΥ. δὰ ατϑαθο. 41 

8. 62 Ρ. 168 Οἰΐο. 

Ηοτοού. Π|, ὅ8: «δίοδον γὰρ καὶ Ὅμηρον ἡλικίην 
τετρακοσίοισι ἔτεσι δοκέω μευ πρεσβυτέρους γενέσθαι 
ἐν ννον οἱ δὲ πρότερον ποιηταὶ λεγόμενοι τούτων τῶν 
ἀνδρῶν γενέσϑαι ὕστερον. ἔμοιγε δοκέειν, ἐγένοντο. 
ΟΣ, Ἰοβόρ. ὁ. Αρίομ. 1, 2. 

Βα Βθ1418. ῬΑΘΒΟῪ Νβδθοβ. 1,108, 1810. Ἀ. 8--- 88, 
--π ΠΟΌΘΟΚ Αρίδορῃ. ὑ. 882 βᾳᾳ. --- ΜΏ118608 ἀθ Μυ- 
Β800 (Ετάρτηπι. ῬΏ1]1ο8. ατδθο. 1 [ὀῥῬᾶγ. 1860] ρ". 188 ---161). 
-- Εροσδεαγὰ ο Ῥϑωρμο οὗ Μυββδθο. Μομαβί. 1864. 
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ἘΓΜΟΙΡΙΔ. 

1. 

Αὐτίκα δὲ Χϑονέη σφῶν δὴ πινττὸν φάτο μῦϑον. 
σὺν δέ τε Πύρκων ἀμφέτολος κυτοῦ Ἐννοσιγαίου. 

Ραῃ8, Χ, 5, 6 (3): Ἔδει δὲ ἐν Ἔλλησι ποίησις. ὄνομα 
μὲν τοῖς ἔκεσίν ἐστιν Ευμολπία. Μουσαίω δὲ τῷ 

Ἀντιοφήμου προσκποιοῦσε τὰ ἔπη" πεποιημένον οὖν 
ἐστὶν ἐν τούτοις Ποσειϑῶνος ἐν κοινῷ καὶ Γῆς εἶναι 
τὸ μαντεῖον, καὶ τὴν κὲν χφαν αὐτήν. Ποσειδῶνι δὲ 

ὑπηρέτην ἐς τὰ μαντεύματα εἶναι Πύρχωνα. καὶ 

οὕτως ἔχεε τὰ ἔπη ..αὐτίκα --- Ἔννοσιγαίου"-. 

ΗΥΜΝΟΌΒΙΝ ([ΕΒΕΒΕΝ. 

2. 

Ῥαῃβ. ΙΥ͂, 1, ὅ (4᾽: Πρῶτοι δ᾽ οὖν βασιλεύουσιν 
ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ (δε. τῇ Μεσσήνη) Πολυκάων τὲ ὁ 
Λέλεγος καὶ Μεσσήνη γυνὴ τοῦ Πολυχάονος. παρὰ 
ταύτην τὴν Μεσσήνην τὰ ὄργια κομίζων τῶν μεγά- 
λῶν Θεῶν Καύχων ἦλθεν ἐξ Ἐλευσῖνος ὃ Κελαίνου 
τοῦ Φλυοῦ. Φλυὸν δὲ αὐτὸν ᾿4θηναῖοι λέγουσι παῖδα 
εἶναι Γῆς ὁμολογεῖ δέ σφισι καὶ ὕμνος Μουσαίου 
Λυχομέδαις ποιηϑεὶς ἐς Δήμητρα. ΟἿ 1, 32, 1. 

Ευδσω. 1. 1. 1,ορεῦδξα; χϑονίης. -- Χϑονίης οὐὰ, τοος.: 
χϑονίη ΜΌΠΑΟΙ; χϑονίοις Ῥάβεον.. -- σφὸν ΒΥ ΣΡ. -- δὴ] 
Γὴ Ῥαβεον. 
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ΜΟΒΒΟΒΌΜ ΟΥΒΑΤΙΟΝΕΞ. 

ὃ. 

Ῥ]η. Ν. Η. ΧΧΊῚ, 20 8 148: Ῥο]ῖο Μυβᾶθαβ οὐ Ἠθβιοάυβ 
Ροσαηχυὶ ποὺ ἀϊσηιδίομιβ ο]οτίδοασθθ δυο. Οἱ, ΧΧΙ, 
7 ὃ 44, ΧΧΥ͂, 2 8 12. ΤὨΘορμγ. Ηϊβ, Ρ]δηΐ. ΙΧ, 28 
δι, (19, 2 ΥΥΙοτ). 

Υ. Ηοϑίοάϊ ἔγαρτηιη. 192. 198 (ϑαρτὰ Ρ. 160). 

ΟΒΑΟΤ "ΝΑ. 

4, 

Ἡοτγοάοί. ΥἹΠ, 96: Τῶν δὲ ναυηγίων πολλὰ ὑπο- 

λαβὼν ἄνεμος ξέφυρος ἔφερε τῆς ᾿Αττικῆς ἐπὶ τὴν 

ἠιόνα τὴν καλεομένην Κωλιάδα. ὥστε ἀποπλησϑῆναι 
τὸν χρησμὸν τόν τε ἄλλον πάντα τὸν περὶ τῆς ναῦν- 
μαχίης ταύτης εἰρημένον Βάκιδι καὶ Μουσαίῳ καὶ δὴ 
καὶ κτλ. 

ὅ. 

Καὶ γὰρ ᾿Αϑηναίοισιν ἐπέρχεται ἄγριος ὄμβρος 
ἡγεμόνων κακότητι᾽ παραιφασίη δέ τις ἔσται, 
ἈΝ  Ή Ή. ἠμύσουσι πόλιν, τίσουσι δὲ ποινήν. 

Ῥαυβ. Χ, 9, 11 (6): Τὴν δὲ πληγὴν ᾿4ϑηναῖοι τὴν ἐν 
Αἰγὸς ποταμοῖς οὐ μετὰ τοῦ δικαίου συμβῆναί σφισιν 
ὁμολογοῦσι" προδοϑῆναι γὰρ ἐπὶ χρήμασιν ὑπὸ τῶν 
στρατηγησάντων, Τυδέα δὲ εἶναι καὶ ᾿4δείμαντον οἱ 

Ἐτδρτα. Υ. 8. ΤοοῦΒ οοτταρίαβ. ,,Οὐαΐοθθ ταομῃβέτα Ῥσοῦυ. 
ουπῦ; ἴῃ ητταλοια αυὸ οοἀά. ρ]ογίαυθ Δ] υἀσηΐ [Δα ηγαῖες 81), 
ἥττης ἱπνοηϊξ Βουρ Κῖὰβ σομξοσθηβ ϑυγίδηὶϊ Ἰοοῦσα ἴῃ Βμοῦ. 61. 
δα. ὙΑΙ]Ζ ΙΥ͂, 669“. βομυθατὶ ἱπ δαϊξίοπο πουΐβδιταα Υοὶ. [1 
Ρ. ΧΧΙῚ 5α. --- Ελλάδος --- πόλεις ΜΌΪ]ΔΟΙ. 



ΒΕ ΝΑ »»5Σ 

τα δῶρα ἐδέξαντο παρὰ ἐτδανδροι. παὶ ἐ: αποόειξιν 

τοῦ λόγου Σιβύλλης παρέχονται τῶν χρζτόπῶν....... 

τα ὃὲ ἕτερα ἐκ Μουσαίο χρχσαῶν πνημονετυϊσι" 

»νκαὶ -- ποινήν"-. 

ἹΒΕΟσΟΝΙΑ . 
« 

Ὁ ὃ. 

Ῥμεϊοάοι. περὲ εὐσεΐδ. ν- 61 ὕοτιρεῖσ. ἐν δὲ τοῖς 

[ἀνα]φερομένοις εἰς [Μουσαῖον γέγραςσται [ ΤαρτΊ)αρον 

πρῶτον [τὴν ΝΊυκεα καὶ !....-.----«««-- γεννῆσαι Ὁ] 

δ. 

Ῥμρ.-Ετδϊοβίῃ. (δίδει. 13 Ρ. 11 ϑεβδύθδεμ. Ἐσχημά- 

τισται δ᾽ ἐν τούτῳ ἡ αἷξ καὶ οἷ ἔριφοι. Μουσαῖος 
γάρ φησι Δία γεννώμενον ἐγχειρισϑῆναι ὑπὸ Ῥέας 
Θέμιδι, Θέμιν ὃὲ ᾿Δμαλθεία δοῦναι τὸ βρέφος. τὴν 
δὲ ἔχουσαν αἷγα ὑποθεῖναι, τὴν δ᾽ ἐχϑρέφαι 21.α.Ὁ 
Βδάθιι πδισαπὲ Ηγριη. Αβίτου. Π. 18 ρ. 449 ϑιίαν. (48 

Βυπί6). Ιπίογρσ. ὅσσ. Αταῖ. 1δ1] 5η4ᾳ. ρ. 13 Βεοτξῖσ. 

Οὗ ὅοθο]. ϑίτοζζ., ᾳυρὰ οὐϊάϊ Βτογεὶσ Ρ. 133 φαἀὐϊτ]οπὶβ 5πλ6. 

8. 

Ξ'οΒο). δὰ Ριπά. ΟἹ. ΤΊ], 66: Ἐν τοῖς Μουσαίου 
Παλαμάων λέγεται πλῆξαι τοῦ “ειὸς τὴν κεφαλήν, 
ὕτε τὴν ᾿ϑηνᾶν ἐγέννα. 

1) Τὰ οοἀά. γμεγριίατ: τὴν δὲ αἶγα εἶναι Ἡλίου ϑυγατέρα 
φοβερὰν οὕτως κεῖ. Ηδος ὁΧ 8110 ἔοῃΐο Ὠμυεῖα οϑδθ τάχα 
Κορρέοσβ Ηργπο 841}11; οὗ ὅ.8ο)]. ϑίτοσςς. δὰ Θόττω. Ατϑί. ν. 183: 
Μαβαθυβ ἀθ ορσα Βοὺ σοΐοσὶ .......... 6886 δαΐδιῃ δϑὴς σΔΡΟ] τα 
50118 ΒΠ1ᾶπὶ ἀτοππὲ. : 

Ἐρίοο. θισ. Ἐσαωρτοσειῖδ. 1. 18 
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9. 

Βο.0]. Τδυν. δὰ ΑΡ0]]. Βμοᾶ. ΠΙ, 108δὅ: Μουσδαῖος 

ἱστορεῖ Δία ἐρασϑέντα ᾿Αστερίας μιγῆναι καὶ μιγέντα 

δοῦναι αὐτὴν τῷ Περσεῖ. ΟἿ. δὰ ΤΠ], 467. 

10. 

.« ΞΚ83680]. 1,8γ. δᾶ ΑΡ0]]. Βμοᾶ. ΠΙ, 1: Ἐν δὲ τοῖς 
εἰς Μουσαῖον ἀναφερομένοις δύο ἴστοροῦνται γενέσεις 

Μουσῶν, πρεσβυτέρων μὲν μετὰ Κρόνου...) νεωτέρων 
ὃὲ τῶν ἢ ἐκ Ζιὸς καὶ Μνημοσύνης. 

11, 

Ῥαυβ. 1, 14, 8 (2): Ἔπη δὲ ἄδεται Μουσαίου μεν, 
εἰ δὴ Μουσαίου καὶ ταῦτα, Τριπτόλεμον παῖδα χεα- 
νοῦ καὶ Γῆς εἶναι. 

12, 

Ἡγρὶμ. Αβίσοη. Π, 21 ρ. 469 βίαν. (62 Βυμηίο). 
Ρ]δΔάθ8 δυύΐθηη Δρρϑὶ)δίδθ βυπί, υὖ δῦ Μυδϑᾶθιϑ, αὐοὰ ἐχ 
Αὐαμίθ οὐ Αοίμσγα ) Οοϑαμπὶ 8116 βιαὺ Β]186 ΧΥ͂ ργοογθαίδθ.. 
αυδῦα Υ Ηγϑᾶθβ δρρθ]]αίαβ αθιηομδίχγαΐ, αποα φᾶσχυπι 
Ηγαβ ἔπογιἑ ἔσγαϊου, ἃ βου υ θὰ8 Ὀ] ΓΙ σαῦσα αἸ]θοῖα8. Θυ] 
ΘΟ ὙΘΩΔΠΒ ἃ ΙΘῸΏΘ οβϑϑϑὺ ἱπὐοσέθοίαβ, αὐϊπαὰθ, ἀθ απϊδαβ 
ΒΌΡΥΘ αἸχίγητιβ, ᾿ϑηαθηἑδίϊο! 18 8.551 18 ροχταοίδθ, α]ουΣ- 
ΤᾺΣ ἸηΐθΙΊ886;: αὐδΔΚΠῸ 688, αποα Ρῥ]Υταῦτη (6 θἱπβ τηοτίς 
ἸΔρογδγθαῦ, ΗἩγδᾶδθ δρρϑὶ]αΐδββ. ΒΒ ]αυδβ δυΐθιῃ ἀβθόθι 
ΒΟΙΌΓΘΒ Θ᾽ ὈΟΥΆΒ86 ἀθ ΒΟΧΙΌΣΤα τηοσίθ οὗ ΘΑΥΌΤΩ βθρίθπι 
Ἰηουΐθιῃ 8101 ΘΟΏΒΟΙ6ΒΘ; αὐδ7θ αποα Ἀ]γΘ8 Ἰάθυῃ ΒΘμϑοσηπί, 
Ῥηδάδθ ἀϊοίδβ. 

5680]. δὰ δοίη. Αταί. 174 84ᾳ. ρ. 75 Βυβυβὶ. 
Μυβδθὺβ 1.8 τοΐοχὺ: Ηγα ὃχ Οοϑᾶπο ῬγΟΟΥΘΘΥ}} 8188 ἀ0- 

1) πρεσβυτέρων -- Κρόνου! τῶν τε πρότερον μετὰ τοῦ Κρ. 
γενομένων ὅ0801. Ῥαγ. 25) καὶ τῶν ὕστερον Ῥατ. 38) Αδἰἴμτα), 
δῖ. θα. Βαπίο, δαπούβῃβ ᾿πίθσ δοίργα, οἱ θοίγα, Ῥ]οὴθ οὗ Ῥ]υΐοηθ 
βαούαδτθ ΠθτοΒ βουϊἴοβ. 
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ἀθοα. Εὰπ αᾳαϊὰβ απϊδαθο 5.61}}8 βρτχγαίββ Ἡγϑάδϑ, 
βορίθια δαΐθπι Ρ]1Ἰδάθε. ΗΒ πτπὰδ ἔυϊῤ ἔγαίοσ ΗΥβ88, 
4Π01ὶ ΟἸΏΠΙΘΒ ΒΟΥΌΟΣΤΘΟΒ ΟἼΠΘχοσθ. Οὕθὰ ἴῃ σοηδίθ 8}1 δὺ 
Ἰθομθ, 811: 8Ὸὺ ἄρτὸ ᾿τηἰογίοοίασα ἀϊοσαμπί. πο βοπΐδβ δου 
οδιοσαπὶ, Ρ]18δὰ 68 πυπουραΐββ. 31135 Ἡγϑάᾶοϑβ. ---ὀ 5680}. 
δίτοζζ. δὰ ο6. Ρ. 186 Βχογβῖρ. Μυδδβϑυβ :ἰ8 τοΐοσί: 
γα οχσ Αἰϊδυΐο ΧΙ 8]1285 ργοογοανΐ οἷἌ. ..... .....(- 
Ε χαῖθυβ Υ 5{601118 ἢρτιγαίδββ ΗἩγβδάββ δρροϊδγυπΐ, βορίδσα 
δαίοριῃ! Ρἢ 8488. --- Οοπίτα ν. 160: Μυβδβοὺβ δυΐϑιῃι σοίοσί 
888 Αδαδ ἔπΐθ8ο ΥἹ]. . 

ΟΥ δόυν. δὰ ψοσῃ. ἀθοσγ. 1, 188. Κ85Ῥ680)}. ΒΘΙΏΘΗΒ. 
8 οΥρ. Ρ. 857 Ηλροῆ. 

5680]. δὰ Ατδαί. ΡΒδϑη, 172: οὐκ ἀνωνύμως, φησί, 
φέρονται αἴ Ὑάδες ἐν τῷ μετώπῳ τοῦ Ταύρου. Θαλῆς 
μὲν οὖν β΄ αὐτὰς εἶπεν εἶναι, τὴν μὲν βόρειον τὴν 
δὲ νότιον, Εὐριπίδης δὲ ἐν τῷ Φαέϑοντι γ΄. ᾿Ζ4χαιὸς 
δὲ δ΄, Μουσαῖος δὲ ε΄ ἢ), Ἱἱκκίας δὲ καὶ Φερεχύδης ζ΄. 

18. 

Ῥμηοάομι. περὶ εὐσεβ. ν». 41 ἀοΙαροτξ... .....- 9 

ἐστὶ τέτταρας ἔχων ὀφϑαλμούς." Μουσαῖος δὲ τὸν 

ΠΝ 8) φησὶ τέτταρας Αἰϑίοπ]ας καὶ βασιλεῖς 

Μερ]όπων (8) ἐκ Κελαι[νο]ῦς γεννῆσαι τῆς [[Δ4τἼλαντος. 

14. 

Θ0Π0]. Τίϑυτ, δὰ ΑΡΟ]1, Βμοᾶ, ΠΙ, 1377: περὶ τῶν 
διατρεχόντων ἀστέρων καὶ ῥαδίως ἀφανιξομένων τὸν 
λόγον ποιεῖται, οἵ τῇ τῆς ὀξύτητος φορᾷ παραπλήσιόν 
τι ἔχουσιν ὑποβούλημα. δλκὸν δὲ λέγει τὸ διὰ τὴν 
ὀξύτητα παρασυρόμενον αὐτῷ φέγγος. τὰς δὲ τοιαύ- 

1) Μουσαῖος δὲ ε΄ Ηδθο ἴπ οαἰξξ. πορέγῖβ ἀδβυπὸ. ΞΌΡΡ]ουὶ 
6 οοὔα. Μδγο. 4716 οὐ 1,δὺγ. ΧΧΥΠΙΠΙ. 817. --- 2) Εἰχοϊδουτιηῦ που- 
πΏ]16. --- 8) αὐτὸν ΒΌΡΡΙ. ἀΟἸαρογ. 

16 5 



228 ΜΌΒΑΕΟΞ. 

τας φαντασίας ὁ Μουσαῖος ἀναφερομένας φησὶν ἐκ 
τοῦ ὠκεανοῦ κατὰ τὸν αἰϑέρα ἀποσβέννυσθαι. τοὺς 
δὲ ὑπὸ Μουσαίου ἀστέρας εἰρημένους ᾿Δπολλώνιος 
πιϑανῶς μαρμαρυγὰς εἴρηκε. 

᾿ 18. 

5680]. ϑὰγ. δὰ ΑΡρο]}. Βδοάᾷ. ΤΥ͂, 166: Ἢ δὲ ἄρκευ- 
ὃος δένδρον τι ἀκανθῶδες ᾿Δπόλλωνος ἴδιον, ὡς 

ἱστορεῖται ἐν τρίτῳ τῶν εἰς Μουσαῖον ἀναφερομένων. 

Εγταρταθηΐαμα μος δὰ ΤΒΘΟρΌΠΙΔὰ τοί ]ὺ ῬάΆΒΒΟΥ. 

16, 

Ηϑγροογαί. νυν. “Μελίτη κεκλῆσθαι δέ φησι τὸν 
δῆμον Φιλόχορος ἐν γ΄ ἀπὸ Μελίτης ϑυγατρὸς κατὰ 

μὲν Ἡσίοδον Μύρμηκος, κατὰ δὲ Μουσαῖον Δίου τοῦ 
᾿πόλλωνος. ΟἿ. Ῥμοί. ν. 

ΤΙΤΑΝΟΘΒΑΡΗΙΑ (ΤἸΤΑΝΟΜΑΟΘΉΙΔΑ). 

117. 

Ἰμδοίαπῦ. Ιπϑὲϊ, Ὁῖν. 1, 21: Ηυΐὰβ οαΡ6}186 (80. Ατηδὶ)- 

{080} οοΟΥο ϑὰπι 6880 ΡΙῸ Βοιΐο Ιοὐϑὰ ὀοπίτα ΤΙΊΐδη88 
ἀϊτυϊοαπίθη Μυδβαθιβ ϑυοῦου οδύ, ὑπᾶθ ἃ ροϑίβ αἰγέοχος 

ποιρϊμαΐασ. ΟἿ ὅ080). δὰ Αταῦ. 156. 

18. 

β6 80}. Τιϑῦγ. δὰ Αρο}}. Ἐμοᾶ. 1Π,|, 1179: ᾽ν δὲ τῇ 
γ᾽ τῆς Μουσαίου ἢ Τιτανογραφίᾳς λέγεται ὡς Κάδμος 

1) τῆς Μουσαίου) Μουσαῖος οοἂ. 80γ.; ΘΟΥΤΟΣΧῚ σοα. ΕἾΟΥ. 
ΟΡΘ (εἴ. ΚΘ] ἴῃ Ῥτδοΐδῦ, δὰ 80}0}1. ῥ. 801. 2) τῶν εἰς Μου- 
σαῖον ἀναφερομένων περὶ Τιτανομαχίας ταλ]αϊῦ ῬαΒΒον Ὁ. 78. 
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β ἔχ τοῦ “Ιλφικοῦ ἐπορεύετο προχαϑηγουμένης αὐτῷ 

,. τῆς βοός. Οὐδ οσβοχιρϑὶΐ Επάοο. ρ. 248. 

ΙΝΟΒΕΤΑΕ ΒΕΡῚΒ ΕΒΑΟΜΕΝΤΑ. 

19. 

Ῥίορ. 1,ϑοχέ. ῥσοοθια. 8 8: Καὶ τὸν μὲν (Μουσαῖον) 

ἐνὸν φάναι τε ἐξ ἑνὸς τὰ πάντα γίνεσθαι καὶ εἰς ταὐτὸν 

ἀναλύεσϑαι. Οἵ, Ῥμηοᾶθμι. περὶ εὖσ. ». 80 ἀοιηρουξ. 

20. 

Ῥ]αίο Ηρ. Π. ροβίᾳυδια γϑγβὰβ Ηθδϑιοαϊ (Ορρ. 2838 

84.) οὐ Ἠοχιοσὶ (Οἀ. τ 109. 111---118) Ἰδπάανι, Ρ. 868 

Ὁ, εἷς ρογρὶι: Μουσαῖος δὲ τούτων νεανικώτερα τά- 

γαϑὰ καὶ ὃ υἱὸς αὐτοῦ παρὰ ϑεῶν διδόασι τοῖς δι- 

καίοις" εἰς “Διδου γὰρ ἀγαγόντες τῷ λόγῳ καὶ κατα- 
κλίναντες καὶ συμπόσιον τῶν ὁσίων κατασχευάσαντες 
ἐστερανωμένους ποιοῦσι τὸν ἅπαντα χρόνον ἤδη 

διάγειν μεϑύοντας, ἡγησάμενοι κάλλιστον ἀρετῆς 

μισϑὸν μέϑην αἰώνιον. 

21. 

Ὃς τρία μὲν τίκτει, δύο δ᾽ ἐκλέπει. ἕν δ᾽ ἀλεγίζει. 
Αὐϊβίοί, Ηϊδβι. Απίτα, ΥἹ, 6 ρ. ὕθ68" 17: Ὁ δ᾽ ἀετὸς φὰ 
μὲν τίκτει τρία, ἐκλέπει δὲ τούτων τὰ δύο, ὥσπερ 
ἐστὶ καὶ ἐν τοῖς Μουσαίου λεγομένοις ἔπεσιν" ὃς --- 
ἀλεγέξει““, --- Ἐθπάθηη σϑγϑυτα δθοσὺ Ρ]υὶ. Μαγ. 86. 

. 22. 

Βροτοῖς ἤδιστον ἀείδειν. 

Εταρστα. ΧΧΙΠ. [ζ41λ᾽ ὀλιγοχρονέοισι) βροτ. Ῥχοροβ. Μυ] Δ . 
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Αγἱβίοί. Ῥοϊ, ΥΠῚ, ὅ ν. 1889" 21: φησὶ γοῦν καὶ 
Μουσαῖος εἶναι βροτοῖς -- ἀείδειν“. 

28. 

Ἡδὺ δὲ καὶ τὸ πυϑέσϑαι, ὅσα ϑνητοῖσιν ἔνειμαν 
ἀθάνατοι, δειλῶν τε καὶ ἐσθλῶν τέκμαρ ἐναργές. 

ΟἸοα. ΑἸοχ. ϑίγοια. ΥἹ ρ. 266 8ᾳ. (628 Ὁ) 537}1Ρ. 781 

Ῥοίι, Ἡσίοδός τε ἐπὶ τοῦ Μελάμποδος ποιεῖ ..ἡδὺ -- 
ἐναργές“, καὶ τὰ ἑξῆς παρὰ Μουσαίου λαβὼν τοῦ 
ποιητοῦ κατὰ λέξιν. 

24. 28. . 

Ὡς αἰεὶ τέχνη μέγ᾽ ἀμείνων ἰσχύος ἐστίν. 

Ὡς δ᾽ αὕτως καὶ φύλλα φύει ξείδωρος ἄρουρα, 
ἄλλα μὲν ἐν μελίῃσιν ἀποφϑίνει, ἄλλα δὲ φύει" 
ὡς δὲ καὶ ἀνθρώπου γενεὴ καὶ φύλλον ἑλίσσει. 

ΟἸοια. ΑἸοχ. βίγομι. ΥἹ. ρ. 264 (618 Ὁ) 8ὅγ10. 1838 Ῥοί!. 
Γράψαντός τε Μουσαίου: ὡς --- ἐστίν“, Ὅμηρος 
λέγει" μήτι τοι δρυτόμος περιγίγνεται ἠὲ βέῃφε (1. 
Ψ 315). --- Πάλιν τοῦ Μουσαίου ποιήσαντος ὡς -- 

ἑλίσσει, Ὅμηρος μεταγράφει. φύλλα -- Οἀπολήγει 
(Ι. Ζ 14:---149). 

ἘΕΡΙΜΕΝΙΌΕΞ. 

ϑϊ4. ν. ᾿Επιμενίδης [1,2 Ρ». 484 Βοτημ.], Φαίστου, ἢ 
Δοσιάδου, ἢ ̓ Δγιασάρχου υἷός. καὶ μητρὸς Βλάστας, 
Κρὴς ἀπὸ Κνωσσοῦ, ἐποποιός" οὗ λόγος ὡς ἐξίοι ἣ ψυχὴ 

ὁπόσον ἤϑελε καιρόν, καὶ πάλιν εἰσήει ἐν τῷ σώματι' 
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τελευτήσαντος δὲ αὐτοῦ. πόρρω χρόνων τὸ δέρμα ετοξ- 

ὅϑαι γράμμασι κατάσειχεον. γέγοτε ὃ ἐπὶτῆς λ΄ Ὄλτᾳ- 
πιάδος, ὡς προτερεύειν καὶ τῶν ξ΄ κληϑέντων σοφῶν. 
ἢ καὶ ἐπ᾽ αὐτῶν γενέσθαι. ἐχάϑιηρε γοῦν τὰς ᾿49:τ- 

νας τοῦ Κυλωνείου ἄγους κατὰ τὴν μδ΄ Ὀλιυᾳπιάδα. 
γηραιὸς ὦν. ἔγραψε ὃ πολλὰ ἐπικῶξΞ. καὶ καταλογά- 
δην μυστήριά τινα καὶ καϑαρμοὶς καὶ ἄλλα αἰνιγμα- 
τώδη. πρὸς τοῦτον γράφει Σόλων ὁ νομοϑέτης. 
μεμφόμενος τῆς πόλεως χάϑαρσιν. οὗτος ἔξησεν ρν΄ 
ἔτη, τὰ δὲ ξ΄ ἐχαϑεύδησεν. καὶ παροιμία. τὸ Ἐχιμε- 
νίδειον δέρμα, ἐπὶ τῶν ἀποϑέτων. 

Ῥαπβ. 1, 14, 4 (3): ᾿Εχιμενίδης Κνώσιο:, ὃν ἐλ- 
ϑόντα ἐς ἀγρὸν κοιμᾶσθαι λέγουσιν ἐσελϑόντα ἐς 
ὑπήλαιον. ὃ δὲ ὕπνον οὐ πρότερον ἀνῆκεν αὐτὸν 
πρὶν ἤ οὗ τεσσαρακοστὸν ἔτος γενέσϑαι καϑεύδοντι. 
καὶ ὕστερον ἔπη τε ἐποίει καὶ πόλεις ἐχάϑηρεν ἄλλας 
τε καὶ τὴν 4ϑηναίων. 

ΟΣ Ὁῖοσ. [,Δοτί. 1,10. Ῥιαῖ. 850]. σἂρ. 12. Ἑπάος. 

Ρ. 1580.0 Αρο]ϊοπ. Ηἰδὲ. λπγαρ. 1 νυ. 102 Χγ]Ίαπα. [43 

Κο61100]. ΑἹορηγν. ΠΠ, 88. (Ἰδθπι. ΑἸἹοχ. ϑίγοπι. ΥἹ γ. 

208 (681 Β) 8710. 185 Ῥοϊξ. 8.80]. δᾶ (Ἰεπι. ΑἸοχ. 
Ρχρίν. Π, 26 ν». 22 Ροῖι. (ὕο]. ΙΥ̓ ῥ. 108 ΚΙοϊ): Ἐπι- 
μενίδης οὗτος Κρὴς μὲν ἦν τὸ γένος, ἱερεὺς Διὸς 

καὶ Ῥέας, καὶ καϑαέρειν ἐπαγγελλόμενος παντὸς οὗτι- 
νοσοῦν βλαπτικοῦ, εἴτε περὶ σῶμα εἴτε περὶ ψυχήν, 
τελεταῖς τισί, κατ᾽ αὐτὸν εἰπεῖν" οὗτος καὶ ὕβριν καὶ 
ἀναίδειαν ὑπέλαβεν εἶναι ϑεούς, καὶ νεὼς καὶ βωμοὺς 

αὐταῖς ἱδρύσατο καὶ ᾿άΑϑήνῃσι ϑύειν παρεκελεύετο. 
Βέτθῦ. Χ ρ. 479. Ἐπρίδει. δὰ σιη. Π. ρ. 818, 19 σαι. 
21 Βδ88. 
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Οδχγῖμα ΕΡΊτα θα ϊ δαβοσιρίδ. 

1. ᾿Φργοναυτικά. Ῥίορ. Τιδοτί. 1, 10, ὅ 8 11]. 

᾿4ργοῦς ναυπηγίαν τε καὶ Ἰάσονος εἰῤ Κόλχους ἀπό- 
πλουν, ἔπη ἑξακισχίλια πεντακόσια. --- ἨοηΥΟ ». 182. 

2, Καϑαρμοί. ϑιυιᾶ, ν. ᾿ΕἘπιμενίδης. ϑίτγαν. Χ 
Ρ. 4719. Ρὶαί. 50]. 12. Ἐυδίαϊῃ. δὰ Ηοτῃ. 1]. νυ. 318, 

19 Βοῃ. 2817 Β88. ΟἿ. Οθβομι. ἃρ. ἘπΒθΌ. Ρσϑβθρ. Εἰσϑῃρ. 
Υ͂, 81 ρ. 226 Ο: ὡς μὴ μᾶλλον τῆς Κρήτης σὺ κα- 
ϑαρμοῦ προσδέῃ, Ὀρφικούς τινας ἢ Ἐπιμενιδείους 
καϑαρμοὺς φανταξόμενος. --- ἩρίτοΒ Ρ». 138. 

8. Κουρήτων καὶ Κορυβάντων γένεσις 
καὶ ϑεογονία (ἔπη πεντακισχίλια). Ῥῖορ. 1. 1. Ηοίη- 
ΤΟΣ Ὁ. 180-182. ΤοῦθοκΚ Αρίδορμ. ἡ. 1141. 

4. Περὶ Μίνω καὶ Ραδαμάνϑυος (εἰς ἔπη τετρα- 
κισχίλια). Ῥλορ. 1. }. 

ὅ. Τελχινιακὴ ἱστορία. Αἴμοι. Π ρΡ. 282 Ἐ. -- 
Βουϊοῖαβ Β10]. ὅτ. 1 ρ. 88 οἃ. Ηδη]. Ηρίμυιοῃ Ρ. 131. 
Οὗ, ταΐγὰ. β 

6. Χρησμοί. ---- ΗΙοΥο ΥΩ ΙΧ [0]. 122 Β (θά. 

Β88. 1816). Νίοορῃ. Χ, 26. 411, οὗ. ᾿πῖτχαᾶ. ΗθίητοΙ 

Ῥ. 188. 

ΘΒ: 18. ΗΘΊΏΥΙΟΒ ἘΕριηθηϊᾶθβ 8δὰ8 Κγοίβ. 1.108. 
1801. --- Ηοσθοῖ Κτοίβ οὶ]. ΠΠ| ρ. 246 8α4ᾳ. --- Ποῦθοκ, 
ἈΑΡΊΔΟΡΗ. Ὁ. 1141 5ᾳ. 1188. 

Ῥίῖορ. 1, 10, 18 8 118: Γεγόνασι δὲ καὶ ᾿Επιμενί- ᾿ 
δαι ἄλλοι δύο, ὅ τε γενεαλόγος καὶ τρίτος ὁ ΖΙωριστὶ 

γεγραφὼς περὶ Ρόδου. 
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ΑΒΟΟΝΑΥΤΊΟΑ. 

1. 

ΒΟΒΟΙ. Τδυτ. δᾷ ΑΡ0]]. Βμοᾶ, ΠῚ, 242: ᾿Επιμενίδης 

δέ φησι Κορίνϑιον τῷ γένει τὸν- Αἰήτην, μητέρα δὲ 
αὐτοῦ ᾿Εφύραν φησί. Ἐπᾶοο. Ρ. 81, 1---9. 

- 2. 

ΒΞΟΠΟΙ]. Τϑῦγ. δὰ Αρο]}]. Ἐμβοᾶ. 1Π|, 1122 ἀθ ῬΆΒγχὶ 

ΔΠ18 ἀϊδβοθηβ: Καὶ οὗτος (8. Ηθβιοάυ8) μέν φησιν 

αὐτοὺς τέσσαρας, "άργον, Φρόντιν, Μέλανα, Κυτίσω- 
ρον. Ἐπιμενίδης δὲ πέμπτον προστίϑησι Πρέσβωνα. 

ΗΙΒΤΟΒΙΑ ΤΕΙΟΒΙΝΙΑΟΘΑ. 

ϑ. 

Αἰμοιῃ. ΓΙ ρ. 282 Ε: Τί δ᾽ ἐστὶν ὁ καλούμενος 
ἱερὸς ἐχϑύς; ὃ μὲν τὴν Τελχινιακὴν ἱστορίαν συνϑ είς, 
εἴτ᾽ ᾿Επιμενίδης ἐστὴν ὁ Κρὴς ἢ Τηλεκλείδης εἴτ᾽ 
ἄλλος τις, ἱερούς φησιν εἶναι ἰχϑύας δελφῖνας καὶ 

πομπίλους. 

, ΟΒΑσῦϊΑ. 

4. 

Ατϊβίού. μοί, 1Π, 17 ρ. 1418" 21: Τὸ δὲ δημηγο- 

ρεῖν χαλεπώτερον τοῦ δικάξεσϑαι, εἰκότως, διότι περὶ 
τὸ μέλλον ἐκεῖ δὲ περὶ τὸ γεγονός, ὃ ἐπιστητὸν ἤδη 
καὶ τοῖς μάντεσιν, ὡς ἔφη Ἐπιμενέδης ὁ Κρής ἐκεῖ- 
νος γὰρ περὶ τῶν ἐσομένων οὐκ ἐμαντεύετο, ἀλλὰ 
περὶ τῶν γεγονότων μὲν ἀδήλων δέ. 
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ὅ. 

Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται, κακὰ ϑηρία, γαστέρες ἀργαί. 
Ῥϑαϊαβ Αροβὺ. Ερίβϑύ. δὰ Τίν 1, 12: Εἶπέ τις ἐξ αὐτῶν 
ἴδιος αὐτῶν προφήτης Κρῆτες --- ἀργαί. Οἱ 
Ηϊογοι. ͵0ὸὰ]. ΠῚ [0].ὄ 148 Ὁ [οἀ. Β48. 1516. --- ΗἱθΙΟΙγΥ- 

τὴι8 Μάρηο Οτγδίοσὶ Ἐοχαδπο)]: ὥ'ϑα οὐ Ῥϑυϊὰβ δροϑίο]ιϑ 

ἘΡταθη1α18 ροθΐδθ ΔΡαθα8 ὙΘυΒΊ 0110 οδὺ 80 68 δα Τιίυπι 

Κρῆτες --- ἀργαί. Υ.ο ϑοαυμπᾶ. όο]. ΙΧ [0]. 122 Β. 
ΟἸδπι. ΑἸἹοχ. ϑίχσοια. 1 ρ. 129 (299 Ο) ὅ'γυ10. 8560 Ῥοίι. 
ΟΔΠ 80. Ηγμη. ἴῃ ἴον. 8. ϑϑοοταί. Π, 16. ΝΟΘΡΙ. 

Χ, 26. ΡΙυτα ἀδοιϊὺ ΜΟΥΘΥ Οοχαταθηί, δὰ Νου. Τοϑβί. ΧΙ 

(αοι. 1880) ρΡ. 281 5α. 

θ. 

Οὔτε γὰρ ἦν γαίης μέδος ὀμφαλός, οὐδὲ ϑαλάσσης" 
εἰ δέ τίς ἐστι, ϑεοῖς δῆλος, ϑνητοῖσι δ᾽ ἄφαντος. 

Ρ]αί. τπου8]. ρ. 409 Ἐ: ᾿Δετούς τινας ἢ κύκνους 

ἐννννυ μυϑολογοῦσιν ἀπὸ τῶν ἄκρὼν τῆς γῆς ἐπὶ τὸ 
μέσον φερομένους εἰς ταὐτὸ συμπεσεῖν Πυϑοῖ, περὶ 

τὸν καλούμενον ὀμφαλόν" ὕστερον δὲ γρόνῳ τὸν 
Φαίστιον ᾿Επιμενίδην ἐλέγχοντα τὸν μῦϑον ἐπὶ τοῦ 
ϑεοῦ, καὶ λαβόντα χρησμὸν ἀσαφῆ καὶ ἀμφίβολον, 
εἰπεῖν ,Οὔτε --- ἄφαντος“. ΟἿ ἔταρτα. 4. 

Ι. 

Ὀίος. μιᾶθτί. 1, 10, 11 8 114 ἀθ Ερἱπιθηϊᾶθ: Ζέγε- 
ται δὲ ὡς καὶ πρῶτος αὑτὸν Αἰακὸν λέγοι, καὶ “ακε- 
δαιμονίοις προείποι τὴν ὑπὸ ᾿ἀρχάδων ἅλωσιν. Οἱ 
8. 11ὅ: Θεόπομπος δ᾽ ἐν τοῖς ϑαυμασίοις ..... Κρησί 
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τε προειπεῖν τὴν Δακεδαιμονέων ἧτταν ὑπὸ ᾿άρκάδων 
π  ΝΝ καὶ δὴ καὶ ἐλήφϑησαν πρὸς Ὀρχομενῷ. ῬαυΒ. 
Π, 21, 8 (4). --- Ταῦδηῃ. δᾶγ. αν. 41 (8 62). 

ΤΗΕΒΟΘΟΝΊΙΑ. 

8. 
ὌὭδβτηδϑο. 46 ῥυΐπο. ρ. 888 Κορρ: Τὸν δὲ ᾿Επιμενί.- 

δην δύο πρώτας ἀρχὰς ὑποϑέσϑαι, ἀέρα καὶ νύκτα, 
δῆλον ὅτι σιγῇ τιμήσαντα τὴν μίαν πρὸ τῶν δυοῖν, 
ἐξ ὧν γεννηϑῆναι Τάρταρον οἶμαι τὴν τρίτην ἀρχήν, 
ὥς τινα μικτὴν ἐκ τῶν δυοῖν συγχραϑεῖσαν᾽ ἐξ ὧν 

δύο τινὰς τὴν νοητὴν μεσότητα οὕτω καλέσαντα, διό 
τι ἐπ᾽ ἄμφω διατείνει τό τε ἄκρον καὶ τὸ πέρας, ὧν 
μιχϑέντων ἀλλήλοις ὠὸν γενέσϑαι τοῦτο ἐκεῖνο τὸ 

᾿ψρητὸν ξῶον ὡς ἀληϑῶς, ἐξ οὗ πάλιν ἄλλην γενεὰν 
προελϑεῖν. ΟΥ ῬμΙοάθιη. περὶ εὐσ. ν. 19 ΟΑομωρους: 
ἐν δὲ τοῖς [εἰς ᾿ΕπιἹμενέδην (ἀναφερομένοις) [ἐξ ἀέρος] 
χαὶ νυχτὸς [τὰ πάντα σ)υστῆναι ..... 

9. 
Γήματο δ᾽ Εὐονύμην ϑαλερὴν Κρόνος ἀγκυλομήτης" 
ἐκ τοῦ καλλίκομος γένετο χρυσέη ᾿Αφροδίτη 

Μοῖραί τ᾽ ἀϑάνατοι καὶ ᾿Ερινύες αἰολόδωροι. 
0801. [8γτ. δὰ ϑορῃ. Οϑᾶά. 60]. 42: ᾿Ἐπιμενίδης 
Κρόνου φησὶ τὰς Εὐμενίδας" ..ἐκ τοῦ --- αἰολόδωροι"“ 
(Ὁ. 2---8). Οδθύοτα βουγανὶΐ Τζοίβ. δὰ Τγοοραγ. 40θ. 

Εταρτα. ΙΧ. 1. Εὐνομίην γ6] Εὐρυνόμην γτοροῦ. Ὀδηΐε. 
ΒΌΡΡΙΪ. Ρ. 82; 80 οὗ β680]. δὰ ϑόρἈ. 1. 1.: Ἴστρος δὲ ἐν τῇ ὃ 
μητέρα τῶν Εὐμενίδων Εὐωνύμην ἀναγράφει. --- ϑαλερὸν --- 
ἀγκυλομῆτις φοἀᾶ, Ἰχοίσαθ; οἵ. δας. ]. 1, --- 8. αἰολοδειροι 
Ηργηθ δα Αρο]οα. γο]. 1 Ρ. 18 ΠῚ ν». 6 ϑὰ. ΠῚ; αἰολόμορφοι 
ΒΗΟΙΥ]ΟὮ Ρ᾿. 181. 
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ὃ. 

Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται. κακὰ ϑηρία, γαστέρες ἀργαί. 
Ῥϑαϊὰβ Αρορί. Ερὶβέ. δᾶ Τιϊ. 1, 12: Εἶπέ τις ἐξ αὐτῶν 
ἴδιος αὐτῶν προφήτης Κρῆτες --- ἀργαίΞ. Οἱ. 
Ηιοότοι. 0). ΠῚ [0]. 148 Ὁ [οἀ. Β4Δ8. 1516. --- ΗϊογοιΥ- 

τη118 Μδρηο Ογδίουὶ Ἐοιμδπο)]: ὅ'ϑα οὐ Ῥϑι]υ8β δροϑβίο]ιϑ 

ἘΡ᾿θμ1418 ροθίδθ δραθ8 ὙΘΥΒΙΘΆ]Ο οδὺ ΒΟΥ 6 η8 δα Τιύυμι 

ἰκρῆτες --- ἀργαίς, Ὑ.ο ουπᾶ. Ὅόο]. ΙΧ [0]. 122 Β. 
ΟἸθαι. Α]οχ. ϑίχοια. 1 ρ. 129 (299 Ο) ὅ.Κ10. 8860 Ῥοί. 
δ] μδοη. Ηγηλῃ. 1 ἴον. 8. ϑοοταύ. Π,|. 16. ΝΊΘΘΡΒ. 

Χ, 26, Ῥίυγα ἄδοιΐ Μογϑσ Οὐτατηθηΐύ. δ) Νονυ. Τοβί. ΧΙ 

(αοὐί. 1850) ρΡ. 281 5ᾳ. 

θ. 

Οὔτε γὰρ ἦν γαίης μέσος ὀμφαλός, οὐδὲ ϑαλάσσης" 
εἰ δέ τίς ἐστι, θεοῖς δῆλος, θνητοῖσι δ᾽ ἄφαντος. 

Ῥ]αΐ. πιο]. ρ. 409 Ε: ᾿Δετούς τινας ἢ κύκνους 
ἐν ννον μυϑολογοῦσιν ἀπὸ τῶν ἄκρων τῆς γῆς ἐπὶ τὸ 
μέσον φερομένους εἰς ταὐτὸ συμπεσεῖν Πυϑοῖ, περὶ 
τὸν καλούμενον ὀμφαλόν ὕστερον δὲ χρόνῳ τὸν 
Φαίστιον Ἐπιμενίδην ἐλέγχοντα τὸν μῦϑον ἐπὶ τοῦ 
ϑεοῦ, καὶ λαβόντα χρησμὸν ἀσαφῆ καὶ ἀμφίβολον, 
εἰπεῖν Οὔτε --- ἄφαντος“. ΟἿ ἔγαρτα. 4. 

Ι. 

Ὀίος. [μδοχύ. 1, 10, 11 8. 114 ἀθ Ἐρὶπιθμϊάθ: 4 έγε- 
ται δὲ ὡς καὶ πρῶτος αὑτὸν Αἰακὸν λέγοι, καὶ Δακε- 
δαιμονίοις προείποι τὴν ὑπὸ ᾿Αρκάδων ἅλωσιν. Οἱ 
8 11δὅ: Θεόπομπος δ᾽ ἐν τοῖς ϑαυμασίοις ..... Κρησί 

ἑ 
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τε προειπεῖν τὴν “ακεδαιμονίων ἧτταν ὑπὸ ᾿Αρκάδων 
ΝῊ καὶ δὴ καὶ ἐλήφϑησαν πρὸς Ὀρχομενῷ. ῬαυΒ. 
Π, 21, 8 (4). -- Ταϊίδη. δᾶγ. ατ. 41 (8 62). 

ΤΗΒΟΘΟΝΊΙΑ. 

8. 
Ῥδθδβο. ὧἀθ ῥυΐπο. ρ. 888 Κορρ: Τὸν δὲ ᾿Επιμενί- 

δην δύο πρώτας ἀρχὰς ὑποϑέσϑαι, ἀέρα καὶ νύκτα, 
δῆλον ὅτι σιγῇ τιμήσαντα τὴν μίαν πρὸ τῶν δυοῖν, 
ἐξ ὧν γεννηϑῆναι Τάρταρον οἶμαι τὴν τρίτην ἀρχήν, 
ὥς τινα μικτὴν ἐκ τῶν δυοῖν συγκραϑεῖσαν" ἐξ ὧν 

δύο τινὰς τὴν νοητὴν μεσότητα οὕτω καλέσαντα, διό 
τι ἐπ’ ἄμφω διατείνει τό τε ἄκρον καὶ τὸ πέρας, ὧν 
μιχϑέντων ἀλλήλοις ὠὸν γενέσθαι τοῦτο ἐκεῖνο τὸ 

γρητὸν ξῷῶον ὡς ἀληϑῶς, ἐξ οὗ πάλιν ἄλλην γενεὰν 
προελϑεῖν. ΟΥ, ῬμΠοάθιι. περὶ εὐσ. ν». 19 ΟοΙΏρΡΘΥΣ: 
ἐν δὲ τοῖς [εἰς ᾿Επι]μενέδην (ἀναφερομένοις) [ἐξ ἀέρος] 
καὶ νυκτὸς [τὰ πάντα σ]υστῆναι ..... 

9. 
Γήματο δ᾽ Εὐονύμην ϑαλερὴν Κρόνος ἀγκυλομήτης" 
ἐκ τοῦ καλλίκομος γένετο χρυσέη ᾿ἀφροδίτη 
Μοῖραί τ᾽ ἀϑάνατοι καὶ Ἐρινύες αἰολόδωροι. 

ὅ0801. Τϑυτ. δᾷ ϑορῃ. Οϑᾷ. 60]. 42: Ἐπιμενίδης 
Κρόνου φησὶ τὰς Εὐμενίδας" ..ἐκ τοῦ --- αἰολόδωροι““ 

(Υ, ἃ--- 8). Οδύοτα βογνανυϊύ Τχοίβ. δὰ Τγοοραγ. 406. 

Εχαρτω. ΙΧ. 1. Εὐνομίην γὸ] Εὐρυνόμην γτορον. ὈὨδηΐΖ. 
βυρρ]. ν». 82; βθὰ οἵ, 5080]. δὰ 3 ΡῈ. 1. 1.: Ἴστρος δὲ ἐν τῇ ὃ 
μητέρα τῶν Ἐῤμενίδων Εὐωνύμην ἀναγράφει. --- ϑαλερὸν --- 
ἀγκυλομῆτις οοὐα. Τχοίσαθ; οἷ Πδμίς. 1. 1]. --- 8. αἰολοόδειροι 
ἤσογῃθ δὰ Δρο]]Ἱοᾶ. Ὗο]. 1 Ρ. 18 [ΠΠ ρ. 6 οᾶ. 17]; αἰολόμορφοι 
ΒρΙητοἢ Ρ. 181. 
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10. 

Ῥαᾶυβ. ὙΠ], 18, 2 (4): ᾿Ἐπιμενέδης δὲ ὁ Κρὴς 
εἶναι μὲν καὶ οὗτος ϑυγατέρα Ὠκεανοῦ τὴν Στύγα 
ἐποίησε, συνοικεῖν δὲ αὐτὴν οὐ Πάλλαντι, ἀλλὰ ἐκ᾿ 
Πείραντος Ἔχιδναν τεκεῖν, ὅστις δὴ ὁ Πείρας ἐστί. 

11. 

1δὺγ. Τ,.γἃ. 6 τιθη8. ΙΥ͂, 18: Οἱ δὲ περὶ ᾿Επιμεν 
δην ἄρρενα καὶ ϑήλειαν ἐμύϑευσαν τοὺς “]΄οσκούρους, 
τὸν μὲν αἰῶνα ὥσπερ μονάδα, τὴν δὲ φύσιν ὡς 
δυάδα καλέσαντες" ἐκ γὰρ μονάδος καὶ δυάδος ὁ πᾶς 
ξωογονικὸς καὶ ψυχογονικὸς ἐξεβλάστησεν ἀριϑμός. 

12, 

Πᾶνα καὶ ᾿ἀρκάδιον διδύμους. 
Β56})01. νοῦ. δὰ Τλιθοοῦ. 1, 8: Τὸν Πᾶνα οἱ μὲ» λέγουσιν 
υἱὸν Πηνελόπης καὶ πάντων τῶν μνηστήρων, καὶ δια 
τοῦτο λέγεσθαι καὶ Πᾶνα᾽ ᾿Επιμενέδης δὲ ἐν τοῖς 
ποιήμασιν αὐτοῦ Διὸς καὶ Καλλιστοῦς ..Πᾶνα -- 
διδύμους“. ΟἿ, βομο)]. δᾶ ν. 128: Τὸν ὃὲ Πᾶνα... ." 
ἄλλοι δὲ Διὸς καὶ Καλλιστοῦς. ϑ.μο]. δὰ Επτ. 168. 

86. Ἑυάοοία ». 828. Ῥμάᾶνοι. νυν. [ρ. 1420, 24.] 

18. 

Καὶ γὰρ ἐγὼ γένος εἰμὶ Σελήνης ἠυκόμοιο, 
ἣ δεινὸν φρίξασ᾽ ἀπεσείσατο ϑῆρα λέοντα 
ἐν Νεμέῃ, ἀνάγουσ᾽ αὐτὸν διὰ πότνιαν Ἥρην. 

Αο]δη, ἂθ παὺ. δηΐγη. ΧΙ, 7 ἀθ Ἰθοῆθ ἀϊβδϑσοιβ: “έχει 

γοῦν καὶ τὰ Ἐπιμενίδου ἔπη" ..καὶ --- Ἥραν“. 

Εταρια. ΧΠ. ψυϊρο ἀρκάδα:; οοττ. ΑὨΥΘΏΒ. 
Ἐταρτα. ΧΙΠ. 2. ϑουρολέοντα Μοΐπροκο δὰ ΕἜΡΒΟΤΣ. Ρ. 112. 

στ 8. Ψογβασα οοχγαρίαμῃ (ἐν νεμεαία ἄγουσ᾽, ἐν νεμαία αὐτο» 
γ6] ἐν νεμαῖαν ἄγ. γα88.) βαπανῦ Βοηῦου δὰ Ῥμδ)δυ. Ὁ. 88ὅ. 
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14. 

Ῥμιοάθιη. περὶ εὖσ. Ρ. 48 αομρ.: Τὰς “Δρπυίας 

τὰ μῆ[λα φ]υλάττειν ᾿Ακο[υσίλ]αος, ᾿Επιμενίδης δὲ καὶ 
τοῦτο καὶ τὰς αὐτὰς εἶναι ταῖς ᾿Εσπερίσιν. 

18. 

β680]. δὰ ΟἸθα. ΑἸοχ. Ῥχοίσ. Π' ὃ 2Ὁδ [0]. ΙΥ̓͂ ρ. 
1083 ΚΙοί2]: Οὗτος (8ο. ᾿Επιμενίδης) καὶ ὕβριν καὶ 
ἀναίδειαν ὑπέλαβεν εἶναι ϑεούς., καὶ νεὼς καὶ 
βωμοὺς αὐταῖς ἰδρύσατο κτά. ΟἿ, ΟἸομι. ΑἸοχ. 1. 1. 
ΡΙαΐ. 80]. 12. 

160. 

ῬμΠ]οᾶοπι. περὶ εὐδ. ν. 46 Θοιροτζ. 6 ΤΎΡΒΟΙ ΙΒ 
ΟΥΘΊΗΘ ΒΘΙΊΩΟ 6886 ΥὙἹαΘίΥ. 

ΙΝΟΒΕΤΑΞΕ ΒΕΡΙΒ ἘΒΑΘΜΕΝΤΑ, 

117. 

5680]. δυγ. δὰ ΑΡ0]]. Ἐμοᾶ. ΙΡ̓, 567 [ρ». 487, 4 

Κ611]: ᾿Επιμενέδης δὲ αὐτὸν (85. τὸν ᾿Ενδυμίωνα) παρὰ 
ϑεοῖς διατρίβοντα ἐρασϑῆναί φησι τῆς Ἥρας, διόπερ 
Διὸς χαλεπήναντος αἰτήσασθαι διαπαντὸς καϑεύδειν- 
Οὗ δ μο]. νοὶ, δὰ Τηθοοσ. ΠῚ, 49. 

18. 

Ατἱϊβίοι. Ῥοὶ. 1, 2 ρ. 1252 19: Ἢ μὲν οὖν εἰς 

πᾶσαν ἡμέραν συνεστηκυῖα κοινωνία κατὰ φύσιν 
οἶκός ἐστιν. οὺς Χαρώνδας μὲν καλεῖ ὁμοσιπύους, 
Ἐπιμενίδης δὲ ὁ Κρὴς ὁμοκάπους. ἢ 

1) Ἠϊβιοτῖδιο 8. ὅ'. 80]. δὰ αθσιθϑῃ. ταῦ. Ρ. 70 Β0}}9 [87 
Βτγαουϑὶς οὗ. 5680). ϑίγοζζ. Ρ. 16δδ 8α.] οπαιγδίβδια (ΕΡῚ θη θε 
ἀϊοῖῦ 1.148. αἴτοθαὰο []Ἰοϑϑῖὰ οὐ ΟἙΡυΘοσηυτα} παϊγιῦοβ οἱ δὰ 
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ΟΝΟΜΑΟΒΙΤΌΞϑ. 

Ἠογοαοί. ὙΠ, 6: Πεισιστρατιδέων οἵ ἀναβεβηκό- 
τες ἐς Σοῦσα ...... . προσωρέγοντό οἵ (8ο. τῷ (Ξέρξῃ). 
ἔχοντες Ὀνομάκριτον ἄνδρα ᾿4ϑηναῖον χρησμολό- 
γον τε καὶ διαϑέτην χρησμῶν τῶν Μουσαίου ἀναβεβή- 
κεσαν τὴν ἔχϑρην προκαταλυσάμενοι" ἐξηλάσϑη γὰρ 
ὑπὸ Ἱππάρχου τοῦ Πεισιστράτου ὁ Ὀνομάκριτος ἐξ 
᾿4ϑηνέων, ἐπ’ αὐτοφώρῳ ἁλοὺς ὑπὸ Μάδου τοῦ Ἕρμι- 
ονέος ἐμποιέων ἐς τὰ Μουσαίου χρησμὸν ὡς αἵ ἐπὶ 
“Μήμνῳ ἐπικείμεναι νῆσοι ἀφανιξοίατο κατὰ τῆς ϑαλασ- 

σης διὸ ἐξήλασέ μιν ὁ Ἵππαρχος, πρότερον χρεώμε- 
νος τὰ μάλιστα. τότε δὲ συναναβὰς ὅκως ἀπίκοιτο 
ἐς ὄψιν τὴν βασιλέος, λεγόντων τῶν Πεισιστραδέων 
περὶ αὐτοῦ σεμνοὺς λόγους, κατέλεγε τῶν χρησμῶν᾽ 
εἶ μέν τι ἐνέοι σφάλμα φέρον τῷ βαρβάρῳ, τῶν μὲν 
ἔλεγε οὐδέν, ὁ δὲ τὰ εὐτυχέστατα ἐκλεγόμενος ἔλεγε 
τόν τε ᾿Ελλήσποντον ὡς ξευχϑῆναι χρεὸν εἴη ὑπ᾽ 
ἀνδρὸς Πέρσεω τήν τε ἔλασιν ἐξηγεόμενος. 

ΟἸθια. ΑἸἹοχ. ϑίγοιι. 1 ρ. 148 (882 Ὁ) 5.710. 3917 

Ῥοΐύ. Ναὶ μὴν Ὀνομάκριτος ὁ ᾿Αϑηναῖος, οὗ τὰ εἰς 

Τυδπογαγα ὈΘ]]πτὰ οὔτ [ον ῥχοξθοίαμῃ ϑὗθ.) οχσΣ ΟΡϑυῦθ ῬχΌβδὶοο 
ἀορσομιρύδιηῃ 6886 Ρβ.- Εγαίοβδίῃ, 27 ὑ. 22 Βοβδιῦδοιῃ (Ἐπιμενίδης 
ὃ τὰ Κρητικὰ ἱστορῶν) ἀοοοῖ. Οὗ 8680). δὰ αθτήτηδη. Αταί. 
Ρ. 48 Β.λ]6 (62. 120 Βτουβ.; ν.αὖὦ Οτγϑέϊοα, σομβοσιρδιῦ ). Π1οά. 
Υ, 80. 

Θυδθ 8Ρ. ὅομοὶ. δὰ Ῥιπᾶ. ΟἹ]. 1, 127 (οὗ. Ἡθβίοαὶ ἔγαρτη. 188, 
ΒΆΡΤΑ Ὁ. 142) οὐ 8080). δὰ Ευγ. ῬΒοθα. 18 (Ἐπιμενέδης Εὐρυ- 
κλειαν τὴν "Ἐκφαντός φησιν αὐτὸν [8ο. τὸν Λάιον] γεγαμηκέναι, 
ἐξ ἧς εἶναι τὸν Οἰδίποδα) Ἰδσαυίαν, Ερὶταθηΐαὶ σο ΘΔ] ορῸ ἀθὈοη- 
ἕατ; ἔταρταθηΐστη ϑαύθπι ΧΙ. ᾿)δηΐΖ. ΔΡ. ὅ'980]. δὰ Ριηᾶ, ΟἹ. ΥΙΙ, 24: 
᾿Επιμενίδης δὲ αὐτὴν (80. τὴν Ῥόδον) Ὠκεανοῦ γενεαλογεῖ, ἀφ 
ἧς τὴν πόλιν ὠνομάσϑαι, ἘΠρὶπιθηαϊ ὑθχίϊο ἀρ. Πίορ: 1, 10. 18 
8 116 νἱπαϊοδηατ ο886 σϑοὶθ υἱαϊῦ ΒόθοκΚὮ. 
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, Ὀρφέα φερόμενα ποιήματα λέγεται εἶναι, κατὰ τὴν 
᾿ τῶν Πεισιστρατιδῶν ἀρχὴν περὶ τὴν πεντηκοστὴν (Ὁ) 
, ὀλυμπιάδα εὑρίσκεταν ..........0.ὉὉ καὶ τοὺς μὲν 
᾿ ἀναφερομένους εἰς Μουσαῖον χρησμοὺς Ὀνομακρίτου 
Ἢ εἶναι λέγουσι. Οἵ, Ταϊίδπ, οΥ. δὰ ταθο. οδρ. 41 (8 62). 
ΡΒ. 1, 22, 7. Ρ]αΐ. τλοσχϑ]. ρ. 407 Β. ϑοχύ. ΕἸἾΆΡΙΥ. 

Ῥγχιτῃ. Ηγροί. ΠῚ ἃ 80 ρν. 185 5ᾳ. [126 ΒοΚΚ.] Δάν. 
Μαΐου, ΙΧ 8 861 ρ. 620 [462 Βο6ΚΚ.] 680). δὰ Αὐ]ϑίϊά. 

ΡῬαπαίῃ. ρ. 1656 ΙΘῸ. 206 Βτοπθ] (τὰ δὲ δόγματα 
Ὀρφέως Ὀνομάκριτος μετέβαλε δι’ ἐπῶν, χρόνῳ ὕστε- 
ρον Ὁμήρου γενόμενος). ῬΆΏΠ]οΡ. δὰ Αὐ βίοῦ. ἀθ διυΐπι. 
Ι, δ ν. ὅ ΑἸὰά. ϑυϊᾶ, ν. Ὀρφεύς [Π, 1 ν». 1174 Βοτηλ.]: 

ἔγραψε ...... Χρησμούς, οἱ ἀναφέρονται εἰς Ὀνο- 
μάκριτον" Τελετάς" ὁμοίως δέ φασι καὶ ταύτας Ὀνο- 
μακρίτου. 

᾿Αποργταυβ ἀ6 οοϊπιοραϊα [Ὁοἄ. Ῥαγ. 2677. δρ. Οτϑιω. 

Απθοᾶ. Ῥαῦ. 1 ρ. 6: Τὰς Ὁμηρικὰς (βίβλους) ἑβδομή- 
κοντὰ δύο γραμματικοὶ ἐπὶ Πεισιστράτου τοῦ ᾿48η- 
ναίων τυράννου διέϑηκαν οὑτωσί, σποράδην οὔσας 
τὸ πρίν ....«νὐνν νι Οἱ δὲ τέσδαρσί τισι τῶν ἐπὶ 
Πεισιστράτου διόρϑωσιν ἀναφέρουσιν, Ὀρφεῖ Κροτω- 
νιάτῃς Ζωπύρῳ Ἡρακλεώτῃ,. Ὀνομακρίτῳ ᾿4ϑηναίῳ, 
χαὶ καγ ἐπὶ κογκυλω). δϑοβοϊίυαπι Ρ]δαϊϊπυμῃ [Ὁοά. 

ΟΟἸ]ορῚϊ Βοπιδηὶ 4. Ο. 89.] ἂρ. Β1[Β6}}. ἃθ Ὁ1011. ΑἸθχϑπάνυ. 
βοιαμτηθηῦ. Ὑγδίβαν. 1888, ὑ. 4.. [ΞξξῸόοϑὶ, Ορυϑβοο. ρ.}}1101}.1 

ρ. 6.1]: Ῥιβιβίγαϊῃιβϑ βρδυβϑη Ὀυὰ8β ἨΗΟΙΩΘΥΙ ροθϑὰ δπΐθ 

ΡῬιοϊθιθδοῦη ῬΒἸΙδαθιραυσα 8018 ἀποθη δ οὐ 60 οἰΐϑτῃ 

1) Ιἢ 8οο χηομβίσο (οὗ, ἱπίογργοίαϊομοσα Ἰαὐϊηϑι) ἐπικὸν 
κύκλον γ6] ἐπικῷ κύκλῳ Ἰαΐοχο ῥσοῦ δ 1118 οδῦ οοπίθοΐατθ ΟΥ̓ΒΊ ΘΙ 
Ἰ. 1. γ. 16; οἵ. Βιΐβομ!. Ογραβοο. δοβαὰα. 1 Ὁ. 166 βᾳ. 20. 
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ΒΙΏΡΙΒ 80]]6γϊ οὐχ ἴὰ οἃ αὑδὸ πη οχίθαὺ γϑάθριὶ 

γοϊυχαῖπα ἀδὰ8 Δἃ ΠοΟ Ορὰβ αϊνίπυτη ἱπαυδβίσία αὐδίϊθοῦ 

οἰ ΘὈοσυϊηοσυσα οὗ θγυ  ἰββίσποσυση πουΐπασα ὙἹάθιϊοθῦ, 

ΟὐΠΟΥ Οποχηϑοῦθ! αὐμθηΐϊθη. Ζοργυὶ μοσϑοϊϑοίϑθ οἱ 

Οὐρμοὶ ογοϊομϊαίδθ. Νϑιι οδγρίϊ ῥχὶαβ Ηουηθσβ οὲ ποὴ 

81 α ΠΟ]Πτὴθ Ἰοσοραίυσ. Οὗ, βομο]. δᾶ οι. Οά. Ἃ, 

604 (γ. ἱπῆτϑ). 

ΒυΡΒιᾶϊα. Ε1Ύ86}1 Οποιιδκυίυβ σὸὰ Αὐμθη, [π 
ΕΥΒΟΒΙΣ Ἐπογοῖορ. ϑοοί, ΠῚ ἔδβο. 4 (1883) γ. 4--ῦ 
[ΞΞΞ Ορυβοο. δοδαὰ. 1 ρ. 238 84ᾳα.], οἷ. ϑυπᾶάοιη ἂἀθ Ὁ10]}. 
ΑἸοχαπᾶνυ. οομπητηθηύ. ταί. 1888 (νγ. βυρσδ). --- ἘΠ6}- 
μοῦ 0)6 Οποιλδουῖίο Αἰμθηϊθηϑὶ οι. 1 ΕἸΌοσῖ. 1840... 
--- σου δαγὰ ὈὉπομηδικσγῖζιιβ 418 Κυπβίνθυ ]βομ συ, ἰπ ὅαμηι 
Δημπδ]. οὶ]. ΟΧΧΥ͂ΤΙ (1858) ρ. 128 ---181. --- Ἠδαρί 
ΟΥρμθυβ, Ἠοϊμοσαβ, Οποιμϑοσίδιβ βῖγθ {μϑοϊορῖϑο οὖ Ρ}110- 
ΒΟΡΒΪ86 πη δἀρυᾶ ατϑθοοϑβ. Βορίμι. 1864. --- Θὰ πύζου 
Ῥαϊδιβίχαϊυβ υπὰ Ἠοπιθσ, ᾿π 78 μπὶ ΑὩπ8]. 0]. ΧΟῚ (1808) 
Ρ. 129 864. 

1. 

δοχὺ. Επαρὶγ. Ῥυυτα. Ηγροί. ΠῚ 8 80 ρ. 188 84. 

[126 ΒοΟΚΚ.] οὗ δᾶν. Μαίμθοω. ἵΙζχ 8 860 5ᾳ. ρΡ. 620 

[461 8ᾳ. ΒΘΚΚ.]: Φερεκύδης μὲν γὰρ ὁ Σύριος γῆν 
εἶπε τὴν πάντων εἷναι ἀρχήν, .......... Ὀνομάκρι- 
τος δὲ ἐν τοῖς Ὀρφικοῖς πῦρ καὶ ὕδωρ καὶ γῆν. 

2. 

Ῥᾳυβ. ΠῚ, 87, ὅ (8): Παρὰ δὲ Ὁμήρου Ὀνομα- 
κριτος παραλαβὼν τῶν Τιτάνων τὸ ὄνομα Ζιονύσα 
τε συνέϑηκεν ὄργια, καὶ εἶναι τοὺς Τιτᾶνας τῷ 
Διονύσῳ τῶν παϑημάτων ἐποίησεν αὐτουργούς. 
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ὃ. 

Ῥαυβ. ΙΧ, 86, ὅ (1): Ἡσίοδος δὲ ἐν Θεογονίᾳ ') 
ΝΕ τὰς Χάριτάς φησιν εἶναι Ζιός τε καὶ Εὐρυνό- 

; μῆς; καί σφισιν ὀνόματα Εὐφροσύνην τε καὶ ᾿4γλαΐαν 
᾿ς εἶναι καὶ Θαλίαν. κατὰ ταὐτὰ δὲ ἐν ἔπεσίν ἐστι τοῦ 
᾿ Ὀνομακρίτου. ΟἹ, Ῥ8.-ΟΥρμ. Ἡγαη, 60, 1---8. 

, 4, 

Ῥαυβ. ὙΠ, 81, 8 (ἹὙ: Ἔστι δὲ καὶ Ἡρακλῆς παρὰ 
᾿ τῇ Δήμητρι μέγεϑος μάλιστα πῆχυν᾽ τοῦτον τὸν Ἣρα- 
᾿ χλέα εἶναι τῶν ᾿Ιδαίων καλουμένων Ζ]ακτύλων Ὀνο- 

μάκριτός φησιν ἐν τοῖς ἔπεσι. 

ὃ. 

Ῥαμβ. 1, 22, 7: ᾿γὼ δὲ ἔπη μὲν ἐπελεξάμην ἐν 
οἷς ἐστὶ πέτεσϑαι Μουσαῖον ὑπὸ Βορέου δῶρον, 

δοκεῖν δέ μοι, πεποίηκεν αὐτὰ Ὀνομάκριτος. 

6. 7. 

Ηοτγοαοῦ. ΥΠ]. 6, οὗ ϑαργτᾶ. 

8. 

Ηοχαθν. Οᾶ. Δ, 601---4. Τὸν δὲ μετ᾽ εἰσενόησα 
βίην Ἡρακληείην, εἴδωλον" αὐτὸς δὲ μετ᾽ ἀϑανάτοισι 
ϑεοῖσι 1 τέρπεται ἐν ϑαλίῃς καὶ ἔχει καλλίσφυρον 
Ἤβην παῖδα Διὸς μεγάλοιο καὶ Ἥρης χρυσο- 
κεδίλου. Β6801. Ηδτ]. δὰ γ. 604: τοῦτον ὑπὸ Ὀνο- 
μαχρέτου ἐμπεποιῆσϑαί φασιν. ἠϑέτηται δέ. 

1) Τῇοορ. 907 564. 

ἙἘρίος. ὅτε. Ἐσασηιθηΐα. 1. 16 
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ΑΒΑΒῚΙ δ. 

ϑυϊᾶ. γ. [1], 1 Ρ. 18 8ᾳ. Βουῃμ.] ΓἌβαρις" Σκύϑης, 
Σεύϑου υἱός ....... ἧκε δὲ ἐκ Σκυϑῶν εἰς Ελλάδα 
ἐνννννενον φασὶ δὲ ὅτι λοιμοῦ κατὰ πᾶδαν τὴν οἶκου- 
μένην γεγονότος ἀνεῖλεν ὁ ᾿Δἀπόλλων μαντευομένοις 
Ἕλλησί τε καὶ βαρβάροις, τὸν ᾿4ϑηναίων δῆμον ὑπὲρ 
πάντων εὐχὰς ποιήσασϑαι. πρεσβευομένων δὲ πολλῶν 
ἐθνῶν πρὸς αὐτούς, καὶ “Ἄβαριν ἐξ Ὑπερβορέων πρε- 
σβευτὴν ἀφίκεσϑαι λέγουσι κατὰ τὴν νγ΄ ὀλυμπιάδα. 
ΟΕ, Ἠδχροογαῦ. ν. Ὡγουγρ. οταῦ. ἔγαρτω. 86. οα, ΤΣ. 680]. 

βῷ Αὐἱβίορῃ. Ἐᾳ. 726: "Αβαρίν φασι τὸν Ὑπερβόρειον 
ἐλθόντα θεωρὸν εἰς τὴν Ελλάδα, ᾿Ζπόλλωνι ϑητεῦσαι, 
καὶ οὕτω συγγράψαι τοὺς χρησμοὺς τοὺς νῦν προσ- 

ἀγορευομένους ᾿4βάριδος. ἈΡΟ]]οΙ. ΗϊΒδ. ταῖταΡ. 4. -- 
Βϑίσαθ. ὯΙ γ. 801: ἄβαρις καί τινες ἄλλοι τοιοῦτοι 
παρὰ τοῖς Ἕλλησιν εὐδοκίμουν, ὅτι ἐϑνικόν τινα 
χαρακτῆρα ἐπέφαινον εὐκολίας καὶ λιτότητος καὶ δι- 
καιοσύνης. ἨΐπιθΥ. οταὺ. 2ὅ. Ῥαιβ. ΠῚ, 18, 2. Ἠοχοδοί. 

ΙΝ. 86. ΙΔ Ὁ]10ῃ. για Ῥγίμαρ. ο. 19. 28. 

Βϑυϊα.: Συνεγράψατο δὲ χρησμοὺς τοὺς καλουμέ- 
νους Σκυϑικούς᾽ καὶ γάμον Ἔβρου τοῦ ποταμοῦ" 
καὶ καϑαρμούς" καὶ ϑεογονίαν καταλογάδην καὶ ᾿4πόλ- 
λωνος ἄφιξιν εἰς Ὑπερβορέους, ἐμμέτρως. 

Ρ]υΐ. τποτᾶ]. Ρ. 14 Ε': οὐ γὰρ μόνον τὰ “ἐσώπεια 
μυϑάρια καὶ τὰς ποιητικὰς ὑποθέσεις, καὶ τὸν "άβαριν 
τὸν Ἡρακλείδου, καὶ τὸν Μύκωνα τὸν ᾿Δρέστωνος 
διερχόμενοι, [ἀλλὰ καὶ] τὰ περὶ τῶν ψυχῶν δόγματα 
μεμιγμένα μυϑολογίᾳ μεϑ᾽ ἡδονῆς ἐνθουσιῶσι. 
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ΑποίοΣ περὶ συντάξεως ἅρ. ΒΟΚΚ. Αποοᾶ. Ὅτ. 
Ιρ. 146: ἐπιστρέφομαι" ἀντὶ τοῦ ἐπιμέλειαν ποιοῦ- 
μαι καὶ φροντίζω, μετὰ γενικῆς. Ἡρακλείδου Ποντι- 
κοῦ τῶν εἰς "ἄβαριν ἀναφερομένων" ..ἔφη δὲ τὸ δέν- 
ὃρον αὐτῷ τὸν δαίμονα, νεανίαν γενόμενον, ἐπιϑεῖναι, 
προστάξαι δὲ πιστεύεεν περὶ ϑεῶν, ὅτι ὡς οἷόν τε καὶ 
τῶν ἀνθρωπίνων ἐπιστρέφονται πραγμάτων". 

Τοϊά. ν. 178: ὑλακτῶ᾽" αἰτιατικῇ. Ἡρακλείδου 
Ποντικοῦ ἐκ τοῦ δευτέρου λόγου τῶν εἰς τὸν Γάβαριν 
ἀναφερομένων" .,»ὅ« δὲ τῶν ἐγγὺς φωλεῶν ἐξείρπυσαν 
ὔὕφεις ἐπὶ τὸ σῶμα σφοδρῶς ὀρούοντες. ἐκωλύοντο 
μέντοι ὑπὸ τῶν κυνῶν, ὑλακτούντων αὐτούς“. 

ΠοῦθοΚ Αρίδορῃ. Ρ. 8314. Ὁ. Ὁ. Μυ 6116 1 πῃ ῬϑΌΪγὶ 
Ῥπογοὶ. 15 ν. 7 8βα. 

ΑΒΙΒΤΕ Αϑ. 

Ηοτοδοί. ΤΥ, 18: ᾿ριστέης ὁ Καύστροβίου ἀνὴρ 
Προκοννήσιος ποιέων ἔπεα. ϑυϊᾶ. γν. []Π, 1 ν». 790 
ΒοιΒ.} ᾿Δριστέας, 4Ζημοχάριδος ἢ Καύστροβίου, Προ- 
κοννήσιος, ἐποποιός. Ἰαδη, οταῖ. δὰ ΟὙὑδθο. οδρ. 41 
(ξ 62): ᾿Δρισταίου τοῦ Προκοννησίου. Οὐπι Ταίζδπο 
οομβρὶχαὶ Εἰπβίαίμ. δα Π, Ρ. 381, 7 οι. 250 Β88. 

Βυϊᾶ.: Γέγονε δὲ κατὰ Κροῖσον καὶ Κῦρον, Ὀλυμ- 
πιάδι ν΄. Οοπίγα βίταρ. ΧΙ ρ. 6389: Τινὲς δὲ δι- 

δάσχαλον Ὁμήρου τοῦτόν (80. ΟὙΘορΡΕΥ]αΠ) φασιν, οἵ 
δ᾽ οὐ τοῦτον ἀλλ᾽ ᾿Δριστέαν τὸν Προκοννήσιον. οἵ. 
Ἐαβίαἑμ, 1,1. ᾿ 

Ὧὸ γνιΐα οἷυβ ἔβθυϊοβα ἀϊββοσυυὺ Ἠοτσοάοί. ΤΥ, 14 
16᾽ 
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(Ανιβίθαβ ἀϊοϊνυγ ἔπθβο τῶν ἀστῶν οὐδενὸς γένος ὑπο- 
δεέστερος). ΑΡΟ]]ομ, Ηϊβῦ. ταῖσαρ. οᾶρ. 2 Ὁ. 102 Χγὶδπά. 

[44 Κο|161]: ᾿ἀριστέαν δὲ ἱστορεῖται τὸν Προκοννήσιον 
ἔν τινι γναφείῳ τῆς Προκοννήσον τελευτήσαντα ἐν 
τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ καὶ ὥρᾳ ἐν Σικελίᾳ ὑπὸ πολλῶν 
ϑεωρηϑῆναι γράμματα διδάσκοντα, ὅϑεν πολλάκις 
αὐτῷ τοῦ τοιούτον συμβαίνοντος καὶ περιφανοῦς γι- 
γνομένον διὰ πολλῶν ἐτῶν καὶ πυκχνότερον ἐν τῇ 

Σικελίᾳ φανταξομένου οἱ Σικελοὶ ἱερόν τὲ καϑιδρυ- ᾿ 
ὅαντο αὐτῷ καὶ ἔϑυσαν ὡς ἥρωι. Οἵ. Αἰμθι. ΧΙΠ 
Ρ. 006 Ὁ. Οπῖν. ὁ. (618. ΤΠ Ῥ. 126. Αθῃ. 82. Τ᾽ ἜΘΟΡΙΥ. 

Ρ. 46 ὙΥοΙῦ. ΤΠ χοίχ. Ομ1). Π, 128 μβαᾳ. ΤΥ͂, 822. --- διυμα.: 

Τούτου φασὶ τὴν ψυχὴν ὅτε ἐβούλετο ἐξιέναι καὶ 
ἐπανιέναι πάλιν. --- ϑίταν. ΧΙΠ ρ. ὅ89: ᾿Ζριστέας .... 
ἀνὴρ γόης εἴ τις ἄλλος. --- ΜιγΑΌΠΙα βουρίουϊ θα 
ϑαπυτηθγαίαν ἃ (161110 ΙΧ, 4, 8. 

Οδτταΐπδ. --- 1. δυ1ᾶ.: Τὰ ᾿“ριμάσπειαϊ) καλού- 
μενα ἔπη" ἔστι δὲ ἱστορία τῶν Ὑπερβορέων ᾿Δριμα- 
σπῶν, βιβλία γ΄. Ἡοτοάοί. ἘΥ͂, 14: Τὰ ἔπεα... ........ 
τὰ νῦν ὑπ’ Ἑλλήνων ᾿Αριμάσπεα καλέεται. -- 
Ταίδι.: Τὰ ᾿“ριμάσπια. 

2, δυϊά.: Ἔγραψε δὲ οὗτος καὶ καταλογάδην 

ϑεογονίαν, εἰς ἔπη α΄. 

ϑαΡΒ᾽ 18. Βοᾶθ Ηἰβύ. Ῥοϑβ. ουυ. 1 ρ. 472 508 

ΒΟΥΒΒΘΙαΥ Π, 1 ρ. 2718 5ᾳ. 1. α. Ηαριαϑμῃ, τῷ 
περὶ ᾿Αριστέα τοῦ Προκοννησίου μυϑολογούμενα, Διι- 

Ῥοῦῦ. 1888. ἸΤΟΌΓΤΙΘΙ Πὲὸ Ατιϑίθα Ῥυοοοῃηθϑῖο οἱ 

Φ 
---.-....- 

1) Ἐοχτοϑὴ δδηὸ ὑποηΐον ϑέγαῦ. Π᾿οπρίη. ΤΖοίζ. 
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ΑΥᾶΒρΘΟ μοθιιαίθΌ Ρᾶγσ. 1868.(ὡ Ῥοϑίθυδηη ἰῃ 

ῬΑ ΕπΟγοΙ. 12 Ὁ. 1581 54. 
------- .. 

1. 

Θαῦμ᾽ ἡμῖν καὶ τοῦτο μέγα φρεσὶν ἡμετέρῃσιν᾽ 
ἄνδρες ὕδωρ ναίουσιν ἀπὸ χϑονὸς ἐν πελάγεσσι-" 
δυστηνοί τινές εἰσιν, ἔχουσι γὰρ ἔργα πονηρά, 

ὑμματ᾽ ἐν ἄστροισι, ψυχὴν δ᾽ ἐν πόντῳ ἔχουσιν. 
ἦ που πολλὰ ϑεοῖσι φίλας ἀνὰ χεῖρας ἔχοντες ὅ 
εὔχονται σπλάγχνοισι κακῶς ἀναβαλλομένοισι. 

Ποπρίη. 4ἀθ 80}}. Χ, 4: Ὁ μὲν γὰρ τὰ ᾿Δριμάσπεια 
ποιήσας ἐκεῖνα οἴεται δεινά" .,ϑαῦμ᾽ --- ἀναβαλλομέ- 
νοισι“., 

2---4, 

Ἰσσηδοὶ χαίτῃσιν ἀγαλλόμενοι ταναῇσι" 

καί σφεας ἀνθρώπους εἶναι καϑύπερϑεν ὁμούρους 
πρὸς Βορέω, πολλούς τε καὶ ἐσθλοὺς κάρτα μαχητάς, 
ἀφνειοὺς ἵπποισι, πολύρρηνας, πολυβούτας. ..... 

Ὀφϑαλμὸν δ᾽ ἕν᾽ ἔχαστος ἔχει χαρίεντι μετώπῳ. 
Χαίτῃσιν λάσιοι, πάντων στιβαρώτατοι ἀνδρῶν. 

Τχρέχ. ΟἿ]. ὙΠ, 686 544ᾳ.: Καὶ ᾿Δριστέας δέ φησιν ἐν 

τοῖς ᾿Δριμασπείοις" ..Ἰσσηδοὶ --- ἀνδρῶν“. 

ὃ. 

Ἡογοάοί. ΙΨ], 18: Ἔφη δὲ ᾿ΔΦριστέης .......«-- 
ἀπικέσϑαι ἐς ἸΙσσηδόνας φοιβόλαμπτος γενόμενος, 

Ετασια. ΠΙῚ. γαῖα ροοῖδα καὶ --- πολυβούτας δὰ ΑΥ̓ΤηΆΒρο8Β 
βροοίαγο υἱάθηξοτν, ᾿ἔϑατθ ἃ ΒΌΡΟΣΙΟΥ θ05 ΒΟΙΠΩΡΊ. --- καί σφεας] 
Τ᾿ορορδῦασ καὶ σφᾶς; οοΥγ. ΚΟΘΟΒΙΥ. 
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Ἰσσηδόνων δὲ ὑπεροικέειν ᾿Αριμασποὺς ἄνδρας μουν- 
οφθάλμους, ὑπὲρ δὲ τούτων τοὺς χρυσοφύλακχας 
γρῦπας, τούτων δὲ τοὺς Ὑπερβορέους κατήχοντας ἐπὶ 
ϑάλασσαν. τούτους ὦν πάντας πλὴν Ὑπερβορέων, 
ἀρξάντων ᾿Αριμασπῶν. αἰεὶ τοῖσι πλησιοχώροισι ἐπι- 
τίϑεσθϑαι, καὶ ὑπὸ μὲν ᾿Δριμασπῶν ἐξωϑέεσϑαι ἐκ τῆς 
χώρης Ἰσσηδόνας, ὑπὸ δὲ ᾿Ισσηδόνων Σκύϑας, Κιμμε- 
ρίους δὲ οἰκέοντας ἐπὶ τῇ νοτίῃ ϑαλάσσῃ ὑπὸ Σκυ- 
ϑέων πιεξομένους ἐχλείπειν τὴν χώρην. οὕτω οὐδὲ 
οὗτος συμφέρεται περὶ τῆς χώρης ταύτης Σκύϑῃσι. 

θ. 

Ηοτχοᾶού. ΙΤΥ͂, 16: Τῆς δὲ γῆς, τῆς πέρι ὅδε ὁ 
λόγος ὥρμηται λέγεσϑαι, οὐδεὶς οἷδε ἀτρεκέως ὃ τι 
τὸ κατύπερϑέ ἐστι οὐδενὸς γὰρ δὴ αὐτόπτεω εἰδέναι 
φαμένου δύναμαι πυϑέσϑαι" οὐδὲ γὰρ οὐδὲ ᾿Αριστέης 
ΝΕ ,. οὐδὲ οὗτος προσωτέρω ᾿Ισσηδόνων ἐν αὐτοῖσι 
τοῖσι ἔπεσι ποιέων ἔφησε ἀπικέσϑαι᾽ ἀλλὰ τὰ κατύπερϑε 
ἔλεγε ἀκοῇ, φὰς ἸΙσσηδόνας εἶναι τοὺς ταῦτα λέγοντας. 

Ῥαυβ. Υ, 1, 9 (4): ᾿“ρισταῖος δὲ ὁ Προκοννήσιος, 
μνήμην γὰρ ἐποιήσατο Ὑπερβορέων καὶ οὗτος, τάχα 
ἄν τι καὶ πλέον περὶ αὐτῶν πεπυσμένος εἴη παρὰ 
ἸΙσσηδόνων, ἐς οὺς ἀφικέσϑαι φησὶν ἐν τοῖς ἔπεσιν. 

1. 
Ῥαυβ. 1, 234, 6: Τούτους τοὺς γρῦπας ἐν τοῖς 

ἔπεσιν ᾿Δριστέας ὃ Προκοννήσιος μάχεσϑαι περὶ τοῦ 
χρυσοῦ φησὶν ᾿Δριμασποῖς τοῖς ὑπὲρ Ἰσσηδόνων). 

1) ΡΙῚῃ. Ναῦ. Ηϊδὺ. ὙΠ, 2 8 10 ἀ6 ϑογίμασγυσπι ὩδύϊομΣ 8 
ἀἰθθθσθηβ: ϑιοὰ οὖ, ᾿Ἰυχίϑ 608 αἱ βυαμὺ δὰ δβορίθπἐ τ] 61 ὙΘΤΕΙ, 
Βδιὰ Ῥγοοὶ] ΔῸ ἴρ80 δα.]Οη18 οχοσίαᾳ βρθουαὰθ οἱὰβ ἀϊοῦο, αῦθπι 
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τὸν δὲ χρυσόν, ὃν φυλάσσουσιν οἵ γρῦπες, ἀνιέναι 
τὴν γῆν" εἶναι δὲ ᾿Δριμασποὺς μὲν ἄνδρας μονοφϑάλ- 
μους πάντας ἐκ γενετῆς), γρῦπας δὲ ϑηρία λέουσιν 
εἰκασμένα, πτερὰ δὲ ἔχειν καὶ στόμα ἀετοῦ. 

ΑΝΤΙΜΑΟΘΒΌΣΝ ΤΕΙΣΞΒ. 

1. 

Ἐκ γὰρ δώρων πολλὰ κάκ᾽ ἀνθρώποισι πέλονται. 
ΟἸοπι. Α1οχ. ϑίσοιη. ΥἹ ρ. 264 (6022 Ὁ) ὅ.1ν. 7148 Ῥοίί.: 
᾿Αντιμάχου τε τοῦ Τηίου εἰπόντος" .υἐκ γὰρ --- πέλον- 
ταις, ΟἿ. Νοβίοσυχμα ἔγαρτη. 8 (ϑαρτα ρ. 50). 

2, . 

Ρ]αΐ. Βομι. 12: ᾿Εκείνην δὲ τὴν ἡμέραν, ἧ τὴν 
πόλιν ὃ Ῥωμύλος ἔκτιξεν, ἀτρεκῇ τριακάδα τυχεῖν 
λέγουσι" καὶ σύνοδον ἐκλειπτικὴν ἐν αὐτῇ γενέσϑαι 
σελήνης πρὸς ἥλιον, ἣν εἰδέναι καὶ ᾿άἀντίμαχον οἴον- 
ται, τὸν Τήιον ἐποποιόν, ἔτει τρίτῳ τῆς ἕκτης ὀλυμ- 
πιάδος συμπεσοῦσαν. 

ἰοοῦτα γῆς κλεῦϑρον Δρρο]]δηΐ, ρχοαπηξα ΑΥ̓ΤΩΔΒΡΙ ἀυο8 ἀϊχὶ- 
ἸῸ8, ὍΠΟ ΟΟΌΪΟ ἴῃ ἔγομπίθ τ θα18, 1Β 568, αὐἱοα8 δάἀβιάθο ὈΘΙ] τη 
6888 οἶγοδ, ταϑίβ]]8 οὔτὰ ΟὙὝΥΡΙΒ, ἔοσδγυσαη σ ] ΠΟΥ σθΏΘσΘ αῸ8]6 
γοὶσο ὑγδαϊξυσ ϑυπθαΐθ ΟΣ ΟΌΠ]ΟΙ] 8 δΌστμα, ταΐτα, ουρταϊξαΐο οὐ 
ἴογιθ οὐαδίοατϊοπέϊουβ οὐ Αὐἱτηδβρ18β τα τ θη  Ὀ.8, τα 1 βοα τηδχύτηθ 
Ἰη]υϑίγοα Ηθγοαοΐυβ οὐ Ατβύθδβ Ῥχοδοῃμθθὶαβ βου θα πῦ. 

1) Βίχαρ. 1 ρ. 21: Τάχα δὲ καὶ τοὺς μονομμάτους Κύκλω- 
πας ἐκ τῆς Σκυϑικῆς ἱστορίας μετενήνοχε (Ὅμηρος) τοιούτους 
γάρ τινας τοὺς ᾿ἀριμασπούς φασιν, οὖς ἐν τοῖς ᾿Αριμασπείοις 
ἔπεσιν ἐνδέδωκεν ᾿ἀριστέας ὁ Προκοννήσιος. 
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ΡΙΒΑΝΡΕΗ ΟΑΜΙΒΕΝΒΘΊΙΝ. 

Βυϊᾷ. ν. Πείσανδρος [Π], 2 ρ». 268 Βογμλ.]. Πεί- 

σωνος καὶ ᾿Δρισταίχμας, Καμειραῖος ἢ ἀπὸ “Ρόδου' 
Κάμειρος γὰρ ἦν πόλις Ῥύδου. καί τινες μὲν αὐτὸν 
Εὐμόλπου τοῦ ποιητοῦ σύγχρονον καὶ ἐρώμενον ἴστο- 
ροῦσι" τινὲς δὲ καὶ Ἡσιόδου πρεσβύτερον᾽ οἱ δὲ κατὰ 
τὴν λγ΄ Ὀλυμπιάδα τάττουσιν" ἔσχε δὲ καὶ ἀδελφὴν 
ΖΔιόκλειαν. ποιήματα δὲ αὐτοῦ Ἡράκλεια), ἐν 
βιβλίοις β΄" ἔστι δὲ τὰ Ἡρακλέους ἔργα᾽ ἔνϑα πρῶτος ᾿ 
Ἡρακλεῖ ῥόπαλον περιτέϑεικε. τὰ δὲ ἄλλα τῶν ποιη- 
μάτων νόϑα αὐτοῦ δοξάξεται, γενόμενα ὑπό τε ἄλλων 

καὶ ᾿Δριστέως τοῦ ποιητοῦ.) ---- ῬγοοΙ. ᾿π ΟἸγοβθοσμδίμ. 1. 
᾿Επῶν ποιηταὶ γεγόνασι πολλοί" τούτων δ᾽ εἰσὶ κρά- 
τίστοι Ὅμηρος Ἡσίοδος Πείσανδρος Πανύασσις ᾿᾽4»- 

τίμαχος. Απατγομίουβ ἴθ ΒΟΚΚ. Αποοᾶ, τ. ρ. 1461: 

Ποιηταὶ δὲ ἀπροσδιόριστοι καὶ κατ᾽ ἐξοχήν εἶσιν, οὖς 
τινας ταῦτα χαρακτηρίξει τὰ τέσσαρα, μετρὸν ἡρωικῦν, 
μὖϑος ἀλληγορικός, ἱστορία ἤτοι παλαιὰ ἀφήγησις, 
καὶ ποιὰ λέξις ἤτοι ἡρωικὴ καὶ ἀξιωματικὴ καὶ τῷ 
ἡρωικῷ μέτρῳ ἁρμόξουσα, ἀλλ᾽ οὐ κατατετριμμένη 
καὶ χϑαμαλή. μᾶλλον δὲ ἐκ τῶν τεσσάρων τούτων 
ὁ ἀλληγορικὸς μὖϑος ὁ χαρακτηρίξων τοὺς κυρίως 
ποιητάς. γεγόνασι τοίνυν πάντων τούτων ποιητῶν 
ἄνδρες ὀνομαστοὶ οὗτοι, Ὅμηρος ὁ πολύς, ᾿Αντίέμαχος 
ὁ Κολοφώνιος, Πανύασις, Πείσανδρος ὁ Καμει- 

1) Οὗ Διΐδοὶ. αὶ]. ΥἹ1, 804. ΟἸοια. ΑἸοχ. ϑίχοια. ΥἹ ". 
161 Ῥοϊξ. Αὐούΐογοβ αὐἹρὰβ ἔγδρτη. 3---ά. ὁ. 11 ἀδθοθηΐῃ. 
2) ΟΣ Εϊυβίαίμ. δὰ 1], ». 78ὅ, 22 Βοχῃ. 697 Β88. [βΒᾳργτϑ, Ρ". ὅ7 
ποῦ, 21. 8) Επᾶοο. Ρ. 887 8ᾳ. 



ΒΕΒΑΟΙΒΑ. 949 
ἐ ρεὺς καὶ Ἡσίοδος ὁ ᾿4σκραῖος. καὶ ταῦτα μὲν τὰ 

γνωρίσματα τῶν καλουμένων κατ᾽ ἐξοχὴν ποιητῶν. 
Οὐ, βίορῃ. Βγυζ. νυ. .Κάμιρος. Ἐρίρτ. ἴὰ Απίμο]. τ, 1 

Ρ. 300 οἃ. Τ,ρ8. (1794). 

ΗΕΒΑΟΙ ΕΑ. 

Αυϊβϑίοί. Ῥοθϑί. οἂρ. 8 ρ. 1451" 16 ἰβυρτᾷ ρ. 217]. 

Θυϊπ!}]. Χ, 1, 56. --- ΟἸο. ΑἸοχ. δέχομαι. Ι ρ. 366 (628 Β) 

181 Ῥοϊδ. (Μυ)ὰ βουρίουθβϑ) ... «νον αὐτοτελῶς τὰ 
ἑτέρων ὑφελόμενοι, ὡς ἴδια ἐξήνεγκαν, καϑάπερ ........ 
Πείσανδρος Καμιρεὺς Πισίνου τοῦ Μινδίου τὴν 
Ἡράκλειαν (Ὁ). Ὑ͵ο6]οἰς, Ογο]. ὁρ. 1 (1886) ν». 812. 
ποὺ, ὅ09. 

ΘΟ Β᾽αϊ8α. -- ΗΠ ΘΥΒμ6 Εχουτθ. 1 δα ογρ. ἄθῃ. 1 

Ρ. 377 54ᾳ. ---  Θ]ΟΚοΥ Ογαὶ. θρ. 1 (1888) ν. 97 8αα. 
--, Μυ6]1]16. οσ. ΠῚ ρΡ. 47158--41717. --- Βοᾶθ 1 νυ». 499 
864. --- Νατο Ηϊβδί. Τίηρ. αταθο. ΠῚ ρὑ. 4671---462, -- 
Ῥιβαπᾶτὶ ἔγαρτποπία οᾶ. Παθῦπο (Ηθβιοαὶ οαϊ!. Ῥασῖβ. 1840 
δρρομᾶ. Ρ. ὅ---8). 

Ῥ] οὗ. τότ]. ρ. 867 Ε. Τῶν παλαιῶν καὶ λογίων 

ἀνδρῶν, οὐχ Ὅμηρος, οὐχ Ἡσίοδος, οὐχ ᾿Αρχίλοχος, 

οὐ Πείσανδρος ....... «Αἰγυπτίου ἔσχον λόγον 

Ἡρακλέους ἢ Φοίνικος, ἀλλ᾽ ἕνα τοῦτον ἴσασι πάντες 

Ἡρακλέα τὸν Βοιώτιον ἡμῖν καὶ ᾿Αργεῖον. 

1. 

Θέχαρ. ΧΥ͂ Ρ. 688 ἀθ Βδ80081 οὖ Ἠθγουβ ἴῃ ΙηαΊδτα 

ὀχρϑαϊοπῖραβ ἀϊββοσθηβ: Τῶν δὲ κοινωνησάντων αὐτῷ 
(Ηγοι}}) τῆς στρατείας (τῆς ἐπ᾽ ᾿Αορνον) ἀπογόνους 
εἶναι τοὺς Σίβας, σύμβολα τοῦ γένους σώξοντας τό 
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τε δορὰς ἀμπέχεσϑαι, καϑάπερ τὸν Ἡρακλέα, καὶ τὸ 
δκυταληφορεῖν καὶ ἐπικεκαῦσϑαι βουσὶ καὶ ἡμιόνοις 
ῥόπαλον .....«{.{ὖς καὶ ἡ τοῦ Ἡρακλέους δὲ στολὴ 
ἡ τοιαύτη πολὺ νεωτέρα τῆς Τρωικῆς μνήμης ἐστί, 
πλάσμα τῶν τὴν Ἡράκλειαν ποιησάντων. εἶτε Πεί- 
σανδρος) ἦν εἴτ᾽ ἄλλος τις᾽ τὰ δ᾽ ἀρχαῖα ξόανα οὐχ 
οὕτω διεσκεύασται ἢ). --- Ῥμ.-Εγταϊοθίῃ. Οδίδβϑίοσ. 12 
(“έων). τινὲς δέ φασιν ὅτι Ἡρακλέους πρῶτος ἄϑλος 
ἦν εἰς τὸ μνημονευϑῆναι. φιλοδοξῶν γὰρ μόνον 
τοῦτον οὐχ ὅπλοις ἀνεῖλεν, ἀλλὰ συμπλακεὶς ἀπέπνιξε. 

λέγει δὲ περὶ αὐτοῦ Πείσανδρος ἡ ὁ 'Ρόδιος, ὅτι καὶ 
τὴν δορὰν αὐτοῦ ἔσχεν, ὡς ἔνδοξον πεποιηκώς. οὗτός 
ἐστιν ὁ ἐν τῇ Νεμέᾳ ὑπ᾽ αὐτοῦ φονευϑείς. 8680. 
δα αοτιηδῃ. Ασδὺ. ὑ. 131 Βυογϑὶρ (62 Βι}]9)5): Ῥογϊδπάγυβ) 
ΒΒοαΙὰΒ τοΐοσί, θαμὰ ΟὟ ῬὈΥΙΤΊΟΒ ΒΌΟΥΘΒ ΗΘΥΘΌ]18 ΤΩΘΙΠΟΙΊΔΘ 

οδυϑα, ΠΟΠΟΥΪΗ66 αβίσὶβ ἱπἰδίαῃ. Ηγρίη. Αβίσ. Π, 24 ". 
ἀπ δίαν. 66 Βυπίθ. ΝομηΠ}]1 οὐΐϑηη ΒΟΟ 8] 15 αἰοαπηί, 

αυοὰ ΗδΙΟΙ]8 ῥὑγίταα ἔποχιῦ 860 οογίαϊο, οὗ αποᾶ θαμ 

ἸποΎ τ ἷ8Β Ἰηὐογίθοοσι:, 6 ποὺ οὺ ΡῬιβαῃάγιιβ οὗ ΟΡ ΠΥΘθ8 

811} ΒΟΥ ρβοσυμῦ. ἡ 

2. ὃ 

Ῥαυβ. Π|, 87, 4: Κεφαλὴν δὲ εἶχεν (ἡ ὕδρα), ἐμοὶ 
δοκεῖν, μίαν καὶ οὐ πλείονας. Πείσανδρος δὲ ὁ 
Καμιρεύς, ἵνα τὸ ϑηρίον τε δοκοίη φοβερώτερον 
καὶ αὐτῷ γίνηται ἡ ποίησις ἀξιόχρεως μᾶλλον, ἀντὶ᾽ 
τούτων τὰς κεφαλὰς ἐποίησε τῇ ὕδρα τὰς πολλάς. 

“ 1ὴ ΟΥ ν. θδὅδ: Πείσανδρος ὁ τὴν Ἡράκλειαν γράψας ποιη- 
τὴς Ῥόδιος. 2) ΜΌΘ]]. θοΣ. 1. 444. ΠῚ ν». 416. 8) Πίν- 
δαρος γυϊρο: οοΥτ. ΕὉ]]. 4) Οὗ βοθοὶ. ρ. 71 8α. Βιουδίῳ. 
δ) Ἰωϑρ. Ῥιβδπᾶσυβ ὁχσ ΗἩυρίη. 
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ϑ. 

β6801. δὰ Ριπᾶ. 0]. ΠΙ, ὅ2: Θήλειαν δὲ εἶπε (τὴν 
ἔλαφον) καὶ χρυσόκερων ἀπὸ ἱστορίας). ὁ γὰρ 
θησηίδα γράψας τοιαύτην αὐτὴν λέγει καὶ Πείσανδρος 
ὑ Καμειρεὺς καὶ Φερεκύδης. 

4. 

Ῥρυβ. ΥΙΠ, 22, 4: Ἐπὶ δὲ τῷ ὕδατι τῷ ἐν Στυμφήλῳ 
κατέχει λόγος ὄρνιϑάς ποτε ἀνδροφάγους ἐπ᾽ αὐτῷ 
τραφῆναι" ταύτας κατατοξεῦσαι τὰς ὄρνυιϑας Ἡρακλῆς 
λέγεται. Πείσανδρος δὲ αὐτὸν ὁ Καμιρεὺ: ἀποκτεῖναι 
τὰς ὄρνιϑας οὔ φησιν, ἀλλὰ ὡς ψόφῳ κροτάλων 
ἐχδιώξειεν αὐτάς. Ἦ 

ὅ. 

Αἴμθῃ. ΧΙ ρ. 469 Ο: Πείδανδρος ἐν δευτέρῳ 
Ἡρακλείας τὸ δέπας ἐν ᾧ διέπλευσεν ὁ Ηρακλῆς τὸν 
Ἰῷχεανὸν εἶναι μέν φησιν Ἡλίου, λαβεῖν δ᾽ αὐτὸ παρ᾽ 
Ὠχεανοῦ Ἡρακλέα. Οἷἁ Ῥδαγαβ. ἔν. 7. 

6. 

β61Π01. δὰ Ριπᾶ, Ῥγίῃ. ΙΧ, 188: "θνομα δὲ αὐτῇ 
(86. Απέϑοὶ 8116) ᾿4λκηίς, ὥς φησι Πείσανδρος ὃ Κα- 
μειρεύς᾽ ἕτεροι δὲ Βάρκην. 

Ἷ. 

Τῷ δ᾽ ἐν Θερμοπύλῃσι ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿4ϑήνη 
ποίει ϑερμὰ λοετρὰ παρὰ ῥηγμῖνι ϑαλάσσης. 

1 Οὗ ν. 217 ποί. 4) Οὗ β8ο]. δὰ Αγρο]]. Βδοά. Π, 
1088 (πιϑανῶς δὲ ὁ Πείσανδρος τοὺς ὄρνιϑάς φησιν εἰς Σκυ- 
θέαν ἀποπτῆναι, ὅϑεν καὶ ἐληλύθεσαν). --- δος δὰ ΒοΥΒΟΙθδτΩ 
Βρθοίασο οϑηιβοὺ ϑοδυθατί Ερμθαι. 1. ΗΔ]. ἃ. 1840 γόο]. 1 ν. 
527, τορτισιιδηΐ 811; οἷ. Ὀαθηΐς. Ρ. 90. Ὀαθῦπ. δὰ Ῥρουάο- 
Ρ᾽βαπάγι ἔσ. 19, 14. 
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β6.0]. Βδν. δᾶ Αὐἰβίορῃ. Νὰ. 1050: Ἡρακλεῖ πολλὰ 
καμόντι περὶ Θερμοπύλας ᾿4ϑηνᾶ ϑερμὰ λουτρὰ ἀνα- 
δέδωκεν. Πείσανδρος «Τῷ --- ϑαλάσσης“.. ἄθποβ, 

ΥΙ, 49: Ἡ γὰρ ᾿ϑηνᾶ τῷ Ἡρακλεῖ ἀνῆκε πολλαχοῦ 
ϑερμὰ λουτρὰ πρὸς ἀνάπαυλαν τῶν πόνων. ὥς φησι 
καὶ Πείσανδρος ὃ ποιητὴς ἐν τοῖς περὶ Ἡρακλέους. 
Ηδγροογαῦ. ν. Θερμοπύλαι. 

ὃ. 

Οὐ νέμεσις καὶ ψεῦδος ὑπὲρ ψυχῆς ἀγορεύειν. 

ϑίον. ΕἼΣ]. ΧΙ, 6 [0]. 1 ρ. 272 Οαἰβέ. οᾶ. [μγ8: 

Πεισάνδρου. Οὐ -- ἀγορεύειν“. Ροΐογαπὺ 866 ἰῃ 
:ϑίογιω Οδγοορασῃ α1ο1 “3, Κα. Ο. ΜΆ]]6Υ. 

. 9. 

Νοῦς οὐ παρὰ Κενταύροισι. 
Ἡδδγοῖ. Νοῦς --- Κενταύροισι“. παροιμιῶδες. ἔστι 
ὃὲ Πίεγισάνδρου κομμάτιον., ἐπὶ τῶν ἀδυνάτων τατ- 
τόμενον. [Οἷ΄ἡἮ Μοίποκο ΕὙΎΘρτητα. οι. Τ ρ. 162.] Οἱ 

Ῥμού. δυϊά. Ὀιοροπῖδη. Ἱ, 84. Αροδίο]. ΧΊΠ, 74 [ΧΠ 

12 Τιοιύβοι.] οἱσ. 
1 

10. 

Δικαιοτάτου δὲ φονῆος. 
ΟἸγιωρὶοᾶον. δᾶ Ρ]αἰ. ΑἸοῖθ. ρ. 186 ὔΟτϑυζου: ᾿Ἑκάτερος 
(8ο. Ῥογβθὰβ Ἠβδγου]θθαυθ) μὲν γὰρ ἐπὶ καϑάρσει τῶν 
κακῶν γέγονε, καὶ γὰρ καὶ ὁ Ηρακλῆς" διὸ φησὶ περὶ 
αὐτοῦ ὁ Πείσανδρος" ..δικ. -- φονῆος““. ἐπὶ γὰρ 
καϑαρότητα φόνους ἐποίει. 

11, 

ἀξ. 
ασϑτασα. ἴῃ Οτϑιη. Απθοᾶ, Ῥαυ. ΠΠ ρ. 321: ἔστι δὲ καὶ 
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ἀέ παρὰ Πεισάνδρῳ Καμιρεῖ). ΟἿ. Ἑΐγτα. Ουᾶ. ν. ἀεί 
(ρ. 9 οχέυ.) ἄτϑρ. Οουΐπίμ. ρ. 8341 βομδθῇ. 

ΡΑΝΥΑΒΒΙ1 5. 

Βυϊὰ, ν. ΠῚ, 2 ρ. δ6 Βοιμμ.]: Πανύασις, Πολυάρ- 
χουΐ, ᾿4λικαρνασσεύς δ), ἱτερατοσχόπος καὶ] ποιητὴς 
ἐπῶν" ὃς σβεσϑεῖσαν τὴν ποιητικὴν ἐπανήγαγε. “Ιοῦρις 
ὃὲ Διοκλέους τε παῖδα ἀνέγραψε καὶ Σάμιον" ὁμοίως 
δὲ καὶ Ἡρόδοτος Θούριον. ἰἰστόρηται δὲ Πανύασις 
Ἡροδότου τοῦ ἱστορικοῦ ἐξάδελφος. γέγονε γὰρ 
Πανύασις Πολυάρχου: ὁ δὲ Ἡρόδοτος “ύξου, τοῦ 
Πολυάρχου ἀδελφοῦ. τινὲς δὲ οὐ Μύξην, ἀλλὰ Ροιώ, 
τὴν μητέρα Ἡροδότου, Πανυάσιδος ἀδελφὴν ἰστόρησαν. 
ὁ δὲ Πανύασις γέγονε κατὰ τὴν οη΄ ὀλυμπιάδα᾽ κατὰ 
δέ τινα πολλῷ πρεσβύτερος" καὶ «γὰρ ἦν ἐπὶ τῶν 
Περσικῶν. ἀνῃρέϑη δὲ ὑπὸ “υγδάμιδος τοῦ τρίτου 
τυραννήσαντος ““λικαρνασδσοῦ. ἐν δὲ ποιηταῖς τάττε- 
ται μεϑ΄ Ὅμηρον᾽ κατὰ δέ τινας καὶ μεϑ᾽ Ἡσίοδον 
χαὶ ᾿Δντίμαχον. ἔγραψε δὲ καὶ Ἡρακλειάδας) ἐν 
βιβλίοις ιδ΄, εἰς ἔπη 9. 

ΟἿ ῬχοοΙ, 1π ΟὨγοβϑίομῃ. 1 (βαργσα ρ. 248). -- Απο- 
Ὡγπ. ἂρ. τγϑιη. Απ, Ὅχου. Πρ. 189. Αμάγομῃϊοὶ Ἰοοῦχ 
βαρτα (ρ. 248) Ἰδυδδίυται., 

Ῥίοηγβ. Ηδιΐοαγη. νϑίΐ. ΒΟΥῪ. οθη8. 1, 4, Πανύασις 

δὲ τάς τ᾿ ἀμφοῖν (Ηοδιοάϊ οὐ Απέτηθοι) ἀρετὰς 

1) καὶ μηρεὶ Οοἅ.; 6. Οτᾶσθθσ. Σ42) Οἱ Ῥαυβ. Χ, 8, 9 (δ). 
8) Οὗ, ΟἸοια. ΑἸοχ. ϑίποσα. ΥἹ ρ. 266 (028 Β) 80]. 761 Ρονῖ. 
ἢ Ἠράκλεια ΠΟΙΏΘΗ οδὺ ΟΘΔΥΤΩΙΏ18 80. ΑἰΠ ΘΗ. Οἱδμι. 81|1ο5. Οἱ 
Ἰπτα, 
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ἠνέγκατο, καὶ αὐτῶν πραγματείᾳ καὶ τῇ κατ᾽ αὐτὸν 
οἰκονομίᾳ διήνεγκεν. ᾿ 

Οαϊπῶ!. Χ, 1, δὅ4. Ῥβηγδβῖπ, ὁΧχ αἰτοαὰθ (86. Ηδβίοδο 
οὗ Απέηϑομο) ταϊχίσμι, ρυϊδηΐ ἱπ Θ]οαθΘΠἂο πθυϊτῃβ 
δθάᾷαδγο υἱγύα οβ, δἰύθστθα ἰδίθθι ΔῸ 60 τηϑίθσϊδ, δ]ίθιται 
ἀἰθροθοπαὶ Ταἐϊο 0 ΒΌΡΘΙΔΙΙ. 

ΟΡ Β1αϊα, ΕὝπΟΚΘΟ 0 ῬΔΗΥΔΒΙΑῚΒ νἱύα οὐ Ῥοθβὶ, 
Βομηδο 1887. ἸΤΖΒΟΒΙΓΒΘΥ ῬΔΏΥΔΒΙΟῚΒ ἔγαρτοθηΐδ, ὈΥ86- 
Τ8818 4ἀ(θ Ἀ. νγνιίδ οὐ οδυτλὶδυβ ὀοχατηθηὐδ ΟΠ 08, 
Ὑταῖβι. (1886.) 1842. ᾶποιν 1. 1. (ν. βαργβϑ) Ὁ. 
18---20. ΜοΙπ 6 ΚΘ Ἀπ]. ΑἸοσχϑηάᾶγ. ρ. 868 ---5970. Νᾷἅκο 
ΟἸΟΘ71), ρ. 14 βαβα.Γ Μπθ6])}]6γΥ θυ. Π Ρ. 471 β8αα. Ἐ1- 
Βύθι ἴῃ ΕὙΒΟΒῚ Εη6γο). ΠΙ, 11 ν». 8 βαα. ΒοαΘ 1 ρΡ. 508 864. 

ΒΕΒΑΟΙῈΕ Α. 

ΟἸοια. ΑἸἹοχ. ϑίσοια. ΥἹ ρ. 266 (628 Β) ΚΞ]. 151 
Ῥούί. (ΜΌΠῈ βουϊρίοτθβ) .... αὐτοτελῶς τὰ ἑτέρων 
ὑφελόμενοι, ὡς ἴδια ἐξήνεγκαν, καϑάπερ ..... Πα- 
νύασίς τε ὁ ᾿Δ4λικαρνασσεὺς παρὰ Κρεωφύλου Ὁ τοῦ 
Σαμίου τὴν Οἰχαλίας ἅλωσιν. ΟἸοχαοη 8 γοσρα Ἰδυδαὶ 

ΕαΒΘΌ. Ῥγδθρ. Εἰνδηρ. Χ, 2 υ. 462 Ὁ. 

1. 2. 

Δέρμα τε ϑήρειον Βεμβινήταο λέοντος. 

Καὶ Βεμβινήταο πελώρου δέρμα λέοντος. 
Βίορῃ, Βγζ. νυν. Βέμβινα" κώμη τῆς Νεμέας ........ ὁ 
πολίτης Βεμβινίτης ...... ὡς Πανύασις ἐν Ἡρακλείας 
πρώτῃ δέρμα --- λέοντος“. καὶ ἄλλως ..καὶ --- λέοντος". 

1) Κλεοφύλου ΟἸΘπι. 
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ὃ. 

Ρᾳ.-Εταϊοβίμ. Οδἰαθέ, 11 (Καρχένος). Οὗτος δοκεῖ 

ἐν τοῖς ἄστροις τεϑῆναι δι’ Ἥραν. ὅτι μόνος, Ἡρακλεῖ 

τῶν ἄλλων συμμαχούντων), ὅτε τὴν ὕδραν ἀνήρει, 
ἐκ τῆς λίμνης ἐκπηδήσας ἔδακεν αὐτοῦ τὸν πόδα, κα- 
ϑάπερ φησὶ Πανύασις ἐν Ἡραχλείᾳ. ϑυμωϑεὶς δ᾽ ὁ 
Ἡρακλῆς δοκεῖ τῷ ποδὶ συνϑλάσαι αὐτόν. Ἑδᾶορτα 
πασταὺ Ξ0Π0]. δὰ ϑύίαδῃ. Ατδΐ. ρ. ὅ1 Βυ}}. [128 Βχϑυβ. 

οἵ, ν᾿. 70]. ΟΥ,ἁ β68ο0). δὰ Ασγαί. 147. Ῥμδνοση. τ. 

καρκίνος. Ῥ. 991 8ᾳ. Β88. 

4. 

Τοῦ κεράσας κρητῆρα μέγαν χρυσοῖο φαξινόν, 

σκύπφους αἰνύμενος ϑαμέας πότον ἡδὺν ἔνειμεν. 
Αἰβθῃ. ΧΙ ρ. 498 Ὁ: Πανύασις τρίτῳ Ἡρακλείας φησί 
τοῦ --- ἔπινεν“. 

ὅ. 

Καί ῥ᾽ ὃ μὲν ἐκ κόλποιο τροφοῦ ϑόρε ποσ σὶ Θυώνης. 
5080]. δ Ῥιπᾷ, Ῥγίμ. ΠΙ, 117: Θυώνην τὴν Σεμέλην 
λέγει. ...«««ς ἔνιοι δὲ τὴν Θυώνην ἑτέραν τῆς ΖΣε- 
μέλης φασὶν εἶναι, τροφὸν τοῦ Διονύσου, ὥσπερ Πα- 
νύασις ἐν τρίτῳ Ἡρακλείας" ,,καί ῥ᾽ --- Θυώνης“. 

6. 

ΟἸοα. ΑἸοχ. Ῥχοίσ. ρ. 10 (28 Α) Ἔγ1]0. 81 Ῥοί. 

Ναὶ μὴν καὶ τὸν ᾿Διδωνέα ὑπὸ Ἡρακλέους τοξευϑῆναι 

1) τοῦ Ἰολάου συμμαχοῦντος 810; τῶν περὶ Ἰόλαον συμ- 
μαχοῦντων Κορρῖοχβ. Οἷ,. Αρο!]οὰ. Π, ὅ, 3. 

ἼΨΗΙ Εοχί. φαεινοῦ. 2. ἔνειμεν ΚΟΘΟΒΪΥ Ο6ΟΠ]. 
ΘΡ. Ὶ Ὄ τά; ἔπινον γαϊρο. 
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Ὅμηρος λέγει καὶ τὸν Ἥλιον αὐτὸν) Πανύασσις 
ἱστορεῖ. Οἵ. Αρο]]οάον. Π, ὅ, 10, ὅ: ϑερμαινόμενος δὲ 
ὑπὸ Ἡλίου κατὰ τὴν πορείαν, τὸ τόξον ἐπὶ τὸν ϑεὸν 
ἐνέτεινεν. ὃ δὲ τὴν ἀνδρείαν αὐτοῦ ϑαυμάσας χρυ-. 

σοὺῦν ἔδωκε δέπας κτλ. (ἔταστα. 1). 

Ἱ. 

Αἰμθη. ΧῚ ρ. 469 Ὁ: Πανύασις δ᾽ ἐν πρώτῳ 
Ηρακλείας παρὰ Νηρέως) φησὶ τὴν τοῦ Ἡλίου φιά- 
λην κομίσασϑαι τὸν Ἡρακλέα καὶ διαπλεῦσαι εἰς Ἐρυ- 
ὕϑειαν. Μϑοτοῦ. ὅδ. , 21 ὃ 19: Ῥοουϊο δαΐϑθῃῃ ἢβθι᾽- 

ΘΌ]6 πὶ σψϑοΐπη δὰ ᾿Ερύϑειαν ἰὰ οβὲ Ηἰβραπίδθ ἰπβυΐδαι 

πδυϊραβ86 οὐ Ῥβαηγαβίβ, ϑρυθρὶαβ βουρίου Οσδθοοσθμα, ἀεὶ 

οἱ ῬὨΘΥΘΟΥαθ8 ϑαοίου ϑϑί. 

8. 

5080]. δι]. Απλῦγ. Ὑιπᾶ, ὅθ δὰ οι. Οά. μ, 301: 

Πανύασις φύλακα τῶν Ἡλίου βοῶν Φάλακρόν δ φησι 

γενέσϑαι. 

1) 1]. Ε, 896 Ββαᾳ.. 293) τὸν Ἥλιον αὐτὸν] δ΄. Ηθγιθ αἱ 
Αρο]]οᾶ. ρν. 161; τὸν Ἠλεῖον Αὐγέαν νυϊρο. --- Οοά. Ο]]6σ!: 
ΠΟΥΪ τὸν ἡλίου Αὐγέαν, αμᾶθ Ῥοίζον τὰς ἡλίου αὐγάς. --- ἘαἰἸβᾶ 
ΟἿπὶ ὙΘΥΒ οΟΙητηχύδ ἰχϑαϊῦ ϑοθο]. δὰ ἰοὺ. 0]. ΙΥ̓͂ ». 101 Κι.: 
δαίμων τις οὗτος Ἡλεῖος Αὐγέας, ἐναντίος τῷ Πλούτωνι, ὃν καὶ 
τοξευόμενον ὑπὸ Ἡρακλέους Πανύασσις εἰσαγει. 8) πρώτῳ 
οογταρίσθηῃ, τετάρτῳ Ὀύθθη. Ρ. 14. - 4) ,06 ρμαχεϊθυβ Νοτοὶ ἴῃ 
δδο Δ θα]α οἵ Ηδγηΐαα δὰ ΑροϊἹοᾶοσ. ρ. 170 8α." θιιθὺῃ. 
ὅ) Φάλακρον»ν] Φυλαϊκον Ηδτ]. Φυλάκιον ΑἸΣΥ. Φύλαιον ΥἹιά. 
--  Βδαγαβὶβ δυταθπίοστισα ἱἰΠἸόοσασῃ ουδύοαθιιῃ ἤθαπο ΡΥ] βΟΙαΙη 
Ὠθαὰ8 ΡΒ] αθῦτη ΔΡΡοΙ]ανοσαΐ, βθὰ δαὺ Ραγίθουμι, αὐοὰ ἕτε- 
αυθηὴθΒ πῃ ἔβθιυ}β ρ,ϑθοῖ8 ποθὴ θϑὺ, δῦ αποᾶ τηϑρῚ8 ογθίο 
ῬμδΙδοσυτα. Μοίποιο Αμδ]. ΑἸοχ. Ρ. 870. 
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9, 

Ῥαῦβ. Χ, 29, 9 (4): Πανύασις δὲ ἐποίησεν ὡς 
Θησεὺς καὶ Πειρίϑους ἐπὶ τῶν ϑρόνων παράσχοιντο 
σχῆμα οὐ κατὰ δεσμώτας, προσφυὲς δὲ ἀπὸ τοῦ χρω- 
τὸς ἀντὶ δεσμῶν σφίσιν ἔφη τὴν πέτραν. 

10. 

Ξ0101]. δὰ ἀογτα. Ατδί. ῥ. 61 Βγογβίσ. ἢιοϊδασ, οὐχὰ 
8 τη8]8, δατθα ργοΐθοδαβ οββοὺ (Ηθγοα]68), αὐ τοξοσὺ Ραπα- 
83518 ΗΘΥΔΟ]68, Β6ΙΡΘΏΒ πογίοταπι οαϑύοβ ἱπητη 886 ἸηδρΊιϊ- 
᾿π41π|8 ᾿μβοχηηΐϑασθ ἔπϊ8δβθ.υ Οἱ ουτὰ ΗΘΓΟᾺΪ οὐδ οτι 
γἱιοίοσατιθ τηδχίτηο ρϑγίουϊο Ηθτσοῦϊοβ δοϊοχιῦ, [οΟΥΪ8 σπὸ 
ἸΆΘΟΥΘῚη ταθιηοσῖδθ ἀἰβηῦπι Βοποταυ οἷο. (ΟἿ, 5680). 
δίτοζξ. Ρ. 118 Βχ.) --- Ηγρίῃ. Αβίγσοῃ. 1Π|, 6 Ρ. 41 Βυμπίθ. 
ΒπρΟμ 881}. Ησυπο γαίοβύμοημθα Ηθχοῦϊθτῃ αἰοῖδ, Βαρτα 
ἀγδοοπθα Οο]]οσαΐαμα ... .. .- . θυαιθ ρῬδγαίπῃ υὖ δὰ 
ἀθοογίδπάπτη, 51 π]ϑύγῶ στάϑητι Ρ6]]Θ πὶ ἸΘΟΠΪΒ, ἄἀσχίγα ΟἰδυδιΩ 
ἰοποηΐθη. Οομδίυῦ ἱἰηΐογῆθοσθ ἀγϑοόμθθΒ Ηοδροσϊυπι 
ουϑίοάθηα, αἱ πυτηαῦϑηη ΟΟ]08 ΟΡΘΙΠΪΒ86 Βοτηηὸ οοδοίιϑ 
ΟχΙϑυ την, αὁ ΤΩΔΡῚΒ οπδίοβ δΔαροβιίαβ 6886 αθιμοπϑίσα- 
ἰγ. 6 αὑο οἶδα Ῥαηγαβὶβ ᾿ἴπ Ἠδγϑοΐθα ἀἱϊοὶΐ. --- Οἷ 
Αγὐϊθῃ. Ῥμδόμομα. 175 864ᾳά. ῬΘΏΥΔΒῚ 564 ποίδ ἰδιηθη, ΟἿ 
ἸομρΊΟΥ δοίδϑ [ ϑγαϊῦ Θχοτιβδὶβ δγοδμᾶ θχογαϊα τϑῦὰβ | οἷο. 
-- Ρ5.-Εγαίοβίμ. Οαἰαβί. 4. 8ὁ..0]. δὰ Αγαΐ. 48. 

11, 

ϑίορμ, ΒγΖ. νυ. ᾿4σπίς. ἔστι καὶ πέραν Πίσης, ὡς 
Πανύασις ἐν Ἡρακλείας ἑνδεκάτῃ. ΟἿ, Μυ6]]. Ῥογ. Π 
ν. 4714). 

12. 

Ξεῖν᾽ ἄγε δὴ καὶ πῖν᾽" ἀρετή νύ τίς ἐστι καὶ αὕτη, 
ὃς κ᾽ ἀνδρῶν πολὺ πλεῖστον ἐν εἰλαπίνῃ μέϑυ πίνῃ 

τς Δ, 16 ἀτὔπαυπῃηρ ἀδΣ ΟἸΣταρίβομθα 5016 160 Κατὰ ὍΜΟΔ}] ογβὺ 
πὴ οἰθη ΒθΘΒμθ γοσίς. 

Ερὶοο. τε. Ἐτδριαθηῖδ, 1. 11 
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εὖ καὶ ἐπισταμένως, ἅμα τ᾽ ἄλλον φῶτα κελεύῃ: 
ἷσόν 8᾽ ὅστ᾽ ἐν δαιτὶ καὶ ἐν πολέμῳ ϑοὸς ἀνὴρ 

ὑσμίνας διέπων ταλαπενϑέας, ἔνϑα τε παῦρολ ὁ 

ϑαρσαλέοι τελέϑουσι μένουσί τε ϑοῦρον “4ρηα" 
τοῦ μὲν ἐγὼ ϑείμην ἶσον κλέος ὅστ᾽ ἐνὶ δαιτὶ 
τέρπηται παρεὼν ἅμα τ᾽ ἄλλον λαὸν ἀνώγῃ" 
οὐ γάρ μοι ξώειν γε δοκεῖ βροτὸς οὐδὲ βιῶναι 
ἀνθρώποιο βίον ταλασίφρονος, ὅστις ἀπ᾽ οἴνου 10 
ϑυμὸν ἐρητύσας πίνει ποτὸν ἄλλ᾽ ἐνεόφρων᾽ 
οἶνος γὰρ πυρὶ ἶσον ἐπιχϑονίοισιν ὄνειαρ, 

ἐσθλόν, ἀλεξίκακον, πάσης συνοπηδὸν ἀοιδῆς" 
ἐν μὲν γὰρ ϑαλίης ἱλαρὸν μέρος ἀγλαΐης τε, 
ἐν δὲ χοροιτυπίης, ἐν δ᾽ ἱμερτῆς φιλότητος" 18 
τῷ σὲ χρὴ παρὰ δαιτὶ δεδεγμένον εὔφρονι ϑυμῷ 
πίνειν, μηδὲ βορῆς κεκορημένον ἠύτε γῦπα 
ἦσϑαι πλημμύροντα λελασμένον εὐφροσυνάων. 

Βίον. ἘἸοΣ]. ΧΥ͂ΠΙ, 22 [0]. 1 ἡ. 3117 Οαϊβέ, οα. 14108.]: 

Πανυάσιδος. ,,ξεῖν᾽ -- εὐφροσυνάων“. ΡΥ. 12--18 

Ἐτᾶρτα. ΧΙ]. 4. ϑοὸς βαβροοΐμπι. --- ὅ. ᾿μοσοραίασ ἔνϑα δὲ; 
οΟΥγ. Βγθηοκ. --- 8. λαὸν ἀνώ 1] φῶτα κελεύῃ ΜοΙΏΘΚΘ. “-- 
9. οὐδὲ] ἠὲ Βτυποκ. --- 11. ἀλλ ἐνεόφρων Ὑ81ο;.. ῥγῸ νυϊραίο 
ἄλλο νεόφρων; ἀλλὰ κενόφρων ϑομδοῖογ. --- 18. πάσῃ --- ἀνίη 
Αἰμοθη. ϑπιᾶ, πάσῃ -- ἀοιδῇ ΝδΙοκ., πάσῃ --- ἀδεέῃ ϑοοῦβ δά 
Δῃΐ80]. Ῥα]αῦ. Ὁ. 670. --- 14. ἱλαρὸν] 51. ΚΟΘΟΙΙΥ Οοπὶ. 6ρΡ.] 
Ῥ. 10 5α. οὗ, Μοίποκ. Απα]ϑοῦύ. Οὐῦ. δᾶ αἴμθη. ρ. 30. ἱερὸν 
δου. οὗ, δὰ ΤΙΐδποια. ἔταρτῃ. 6. -- ἐρατὸν Αἰμθῃ.; ἐρατῆς 
εα, ΜοΐηθΚο. --- 16. φιλότητος] Αραυᾷ Βίοθεαθατα ἸορσΊαΣ φιλύτη- 
τος᾽ ἐν δέ τε μὲν ϑήρης καὶ δυσφροσύνης ἀλεγεινῆς 
τῷ σὲ γρὴ κτᾶ. Ἠπυηο νϑύβατα ρὸϑίδθ δοὶπαϊοδηῦ οτωσθ8 Ῥγϑοίοι 

ΘΙπΘ στη, Ὁ ΑΠπ8]. ΑἸοχαμᾶν, Ρ. 806 οχ Ἠρβγομίο νυ. με»ϑή- 
φαις οὐ Εἶγτα. Μ. ρ. ὅ08, 6 μενϑῆραι 00]1, Ῥμοί. ». 368, 16 

ν» δέ τε μενθήρης Ἰοροπάσχῃ σοηβοὺ δἀποίδηβ., Ηδ6 007- 
θοῦ 6 ΒΊΩΒΒα 181] πὶ 1110 νϑύϑὰβ Βαροὺ απο ποι 8 
ΡἐἸΒΒΙχα τα“ (Ὁ --- οὗ, ν. 17 τῷ σὲ χρὴ --- εὔφρονε ϑυμῷ κτὶ). 
11. βορῇ κεκακωμένον ἰοῦ. --- γῦπα] παῖδα ΑἰΒ. ' 
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αἴοχὶ Αἰῆθῃ. ΠῚ ρ. 87 Α; νυ. 12---18 ϑδυϊὰ, ν. οἶνος 
ΠῚ, 2 Ρ. 1277 Βοχῃβ.1. 

18. , 

Πρώτην μὲν Χαριτές τ᾿ ἔλαχον καὶ ἐύφρονες Ὧραι 
μοῖραν καὶ Διόνυσος ἐρίβρομος, οἴπερ ἔτευξαν. 

τοῖς δ᾽ ἔπι Κυπρογένεια ϑεὰ λάχε καὶ Ζιόνυσος. 
ἔνϑα τε κάλλιστος πότος ἀνδράσι γίγνεται οἴνου, 
εἴ τις τόνγε πίοι καὶ ἀπότροπος οἴκαδ᾽ ἀπέλθοι ὅ 
δαιτὸς ἀπὸ γλυκερῆς, οὐκ ἄν ποτε πήματικύρσαι Ὁ 
ἀλλ᾽ ὅτε τις μοίρης τριτάτης πρὸς μέτρον ἐλαύνοι 
πίνων ἀβλεμέως, τότε δ᾽ ὕβριος αἷσα καὶ ἄτης 
γίγνεται ἀργαλέη, κακὰ δ᾽ ἀνθρώποισιν ὀπάζξει. 
ἀλλὰ πέπον, μέτρον γὰρ ἔχεις γλυκεροῖο ποτοῖο, 10 
στεῖχε παρὰ μνηστὴν ἄλοχον, κοίμιξε δ᾽ ἑταίρους" 
δείδια γὰρ τριτάτης μοίρης μελιηδέος οἴνου 

πινομένης μή σ᾽ ὕβρις ἐνὶ φρεσὶ ϑυμὸν ἀέρσῃ, 
ἐσϑλοῖς δὲ ξενέίοισι κακὴν ἐπιϑῇσι τελευτήν. 
ἀλλὰ πιϑοῦ καὶ παῦε πολὺν πότον. 1ὅ 

Αἰμθῃ. Πρ. 86 Ὁ: Πανύασις δ᾽ ὃ ἐποποιὸς τὴν μὲν 
πρώτην πόσιν ἀπονέμει Χάρισιν Ὥραις καὶ Διονύσῳ, 
τὴν δὲ δευτέραν ᾿ἀφροδέτῃ καὶ πάλιν Διονύσῳ, ὕβρει 
δὲ καὶ ἄτῃ τὴν τρίτην. Πανύασίς φησι πρώτην 
--- πότον“. 

Ετάρστη. ΧΠΙῚ. 1. Τορσοραίοσ πρῶται; ο᾽η. Ηοθβομθ]. -- 
ὅ. τόνγε πίοι ΚΟΘΟΒΙΥ }. 1. Ρ. 14. μὲ πίοι Ο. γε πίοι οοὔθχ 
ἨρΘΒΟΒΘΙ", μὲν πένοι ΞβομτΘΙρ. -- 6. κύρσας βομποίρῃ. -- 
14, ἐσϑλ. ἐν ξεν. κακὴν δ᾽ ἐπιϑήσειε ἸΔΌΥΪ; οοΥΥ. ΕἸποΙκ. Μοίηθῖο. 
[ἐσθλοῖσιν ξενίοισι κακὴν ἐπιθεῖσα τεᾶ. 7θοοῦ5 δὰ Απέμοὶ]. Ῥᾳὶ]. 
Ρ. 6677. --- 16. ἀλλὰ πιϑοῦ Μοΐποῖκθ ῥχὸ νυϊσαΐο ἀλλ᾽ ἄπυϑι. 

11} 
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14. 

Οἷνος δὲ ϑνητοῖσι ϑεῶν πάρα δῶρον ἄριστον, 
ἀγλαός" ᾧ πᾶσαι μὲν ἐφαρμόξουσιν ἀοιδαί, 
πάντες δ᾽ ὀρχηϑμοί, πᾶσαι δ᾽ ἐραταὶ φιλότητες. 

,. πάσας δ᾽ ἐκ κραδίης ἀνίας ἀνδρῶν ἀλαπάζξει 

πινόμενος κατὰ μέτρον, ὑπὲρ μέτρον δὲ χερείων᾽ ὁ 
ἡ γάρ οἵ ἄτης τε καὶ ὕβριος αἷσ᾽ ἄμ’ ὀπηδεῖ. 

Αἰμδι. Πρ". 86 Εὶ --- 81 Β: Πανύασις δὲ λέγει, οἷνος 
-- εὐφροσυνάων““ (Εταρτα. ΧΙ, 12 ----18). καὶ πάλιν 

»οἷνος --- χερείων““ (γν. 1---ὃ). ογβυχμα βοχίμστα 1άθπὶ 
Ρ. 86 Ὁ ἤιαριοαίο ΧΙΠ Ἰαυᾶαίο αϑογτέ (καὶ ἑξῆς περὶ 
ἀμέτρου οἴνου ,.ἐκ γάρ οἷ --- ὀπηδεῖ“). --- ἨοΒ γογββ 
ΟΠ σπροπᾶοβ 6886 “Ὑἱαϊε Μοίποκο ΟΥὉ Απ8]. ΑἸἹοσαπάγ. 

Ρ. 866. --- . 1. 5 οἰαὺῦ ΟἸθπι. ΑἸοχ, ϑίγοια. ΥἹ ρ. 204 

(622 Α. Β) 871». 742. Ῥοίί. 
ΕΥδρτηη. 4. 12---14 δὰ οομυϊγίθη ρα ῬΒΟ]υΠ 

σοηϊδασυτα τοὐυ]ῦὺ Μτ|61]. Ὁοτ. 11 τ. 478. 

15. 

Παρνησὸν νιφόεντα ϑοοῖς διὰ ποσσὶ περήσας 
ἵκετο Κασταλίης ᾿Δ4χελωίδος ἄμβροτον ὕδωρ. 

Ῥρυβ. Χ, 8, 9 (6): Πανύασις δὲ ὁ Πολυάρχου πεποιη- 
κὼς ἐς Ηρακλέα ἔπη ϑυγατέρα ᾿Αχελῴου τὴν ΚΚαστα- 
λίαν φησὶν εἷναι" λέγει γὰρ δὴ περὶ τοῦ Ἡρακλέους" 
» Παρνησὸν --- ὕδωρ“. ΟἿ, Μι6]]. Ῥοτ. 1 Ρ. 486) 

Ετδρτω. ΧΙΥ͂. 1. ὡς οἷνος ὃν. ΟἸθπι. --- 2. ἀγλαὸν γταθρία- 
110 Μοίποκθ Αὔδ]. οτἱδ. δὰ Αἰδϑῃ. Ρ. 30. --- ὅ. ὑπέρμετρος ΟἸ6πι. 
-- 6. ἦ γάρ] 519 Μοίποκο Απᾶ]. ΑἸοχϑθᾶσ. ρ. 866 ποΐ.; ἐκ γάρ 
οοαᾶ. Αἰμθη.; καὶ γάρ Νδοῖο. --- αἷσ᾽ ἅμ᾽ Νϑοῖκο; αἷσα γαΐϊρο. 

1) ΟἿΟΣ νοῦ ἐλθῖον Βομυσθσσαα τα ηἰθαογροάσγοἶίο Ηο]ὰ ποι- 
αϑὺ 810} πὰῃ 8 ἀδ6ῃ βὅμπιθηαθῃ αοὐὺ Δροϊϊομ." 
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160. 

Τλὴ μὲν Δημήτηρ, τλῆ δὲ κλυτὸς ᾿Δἀμφιγυήεις, 
τλῆ δὲ Ποσειδάων, τλῇ δ᾽ ἀργυρότοξος ᾿ἡπόλλων 
ἀνδρὶ παρὰ ϑνητῷ ϑητευέμεν εἰς ἐνιαυτόν. 
τλῆ δὲ καὶ ὀβριμόϑυμος Ἄρης ὑπὸ πατρὸξ ἀνάγκῃ. 

ΟἸοια. ΑἸθχ. Ῥχοίτ. ρ. 10 (22 Ὁ) ὅγ10. 80 Ροΐ. Πανύασ- 
σις γὰρ ...«.{.... καὶ ἄλλους παμπόλλους ἀνθρώποις 
λατρεῦσαι ϑεοὺς ἱστορεῖ, ὧδέ πως γράφων" ..τλῆ --- 

ἀνάγκῃ“., καὶ τὰ ἐπὶ τούτοις. ΟἿ, Μ6]]. 1. 1. ». 487. 

11. 

Νύμφαι ...... ᾿Δχελήτιδες. 
5080]. ᾿ιϑυγ. δᾷ Α}0]1]. Ἐμοᾶ. ΙΥ͂, 1149: Πανύασις δὲ 
ἐν Δυδίᾳ τὸν Ἡρακλέα νοσήσαντα ὃ τυχεῖν ἰάσεως 
ὑπὸ Ὕλλου τοῦ ποταμοῦ, ὅς ἐστι τῆς Δυδίας" διὸ καὶ 
τοὺς δύο υἱοὺς αὐτοῦ Ὕλλους ὀνομασϑῆναι. -“-- 

β0801. Ὑιοῦ, δᾷ Ηομι. 1]. 23, 616 ἀμφ᾽ ᾿Αχελώιον] Τινὲς 
ἀμφ᾽ ᾿Αχελήσιον. ποταμὸς δὲ Δυδίας, ἐξ οὗ πλη- 
ροῦται Ὕλλος. χαὶ Ἡρακλέους νοσήσαντος ἐπὶ τῶν 

τόπων, ἀναδόντων αὐτῷ θερμὰ λουτρὰ τῶν ποταμῶν, 
τοὺς παῖδας Ὕλλον ἐκάλεσε καὶ τὸν ἐξ Ὀμφάλης 

᾿4χέλητα, ὃς Δυδῶν ἐβασίλευεν. εἰσὶ δὲ καὶ νύμφαι 
᾿χαλήτιδες, ὥς φησι Πανύασις. --- ϑίορῃ. Βγα. γ. 
᾿ἀκέλης. πόλις Αυδίας. οἱ πολῖται ᾿Ακέλητες, τὸ θηλυ- 

κὸν ᾿ἀκελῆτις. ἔοικε δὲ λέγεσθαι ἀπὸ ᾿Δκέλου τοῦ 
Ἡρακλέους καὶ Μαλίδος παιδός, δούλης τῆς Ὀμφάλης, 
ὡς Ἑλλάνικος κτλ. 

Εταρ. ΧΥ͂Ι. 8. ϑητευσέμεν ΟἸοτα. -- 4. ᾿ορουαίυχ ἀνάγκης; 
ὁοτγ. Ὠυρηΐζ. ΘΌΘΌ. 

1) Νδεκο Ομβορυῖ. Ῥ. 16. 



202 ΡΑΧΝΎΑΒΒΙΚ. 

18. 

Ἔνθα δ᾽ ἔναιε μέγας Τρεμίλης καὶ ἔγημε ϑύγατρα, 
νύμφην ᾿θγυγίην, ἣν Πραξιδίκην καλέουσι, 
Σίβρῳ ἐπ᾽ ἀργυρέῳ ποταμῷ παρὰ δινήεντι" 
τῆς δ᾽ ὀὁλοοὶ παῖδες Ἰλῶος Ξάνϑος Πίναρός τε 

καὶ Κράγος, ὃς κρατέων πάσας ληΐζετ᾽ ἀρούρας. ὁ 
Βίοριι, Βγζ. νυν. Τρεμίλη᾽ ἡ Δυκία ἐχαλεῖτο οὕτως ἀπὸ 
Τρεμίλου, ὡς Πανύασις" οοἶνϑα --- ἀρούρας“. ( 
Μπ6]1, θοσ. Π Ρ. 4714. 

19. 

5680]. δὰ Ἐπύτ. ΑἸ]ο. 1: ᾿“πολλόδωρος δέ φησι κε- 
ραυνωθῆναι τὸν ᾿Δσκληπιὸν ἐπὶ τῷ τὸν [Ἱππόλυτον 
ἀναστῆσαι, ᾿ΔΑμελησαγόρας δὲ ὅτε Γλαῦκον, Πανύασις 
ὅτι Τυνδάρεων. ΟἿ Αἀποίαί. τιδγρὶπ. δὰ ΑΡΟ]]ΟΟΥ. 
ΠῚ, 10, 4. ββοχί. Επαρὶγ. δᾶν. τδίῃ. 1, 261. Ῥμη]οάθπι. 

περὶ εὐὖσ. ν. 11 ΟοΙροΥΖ. 

20. 

Ἔν Πύλῳ ἠμαϑόεντι. 
ΟἸοτα. ΑἸοχ. Ῥχοίγ. ρ. 10 (28 Α) 5.10. 831 ῬΡοί(. Τὴν 
Ἥραν τὴν ξυγίαν ἱστορεῖ (τοξευϑῆναι) ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ 
Ἡρακλέους ὁ αὐτὸς οὗτος Πανύασσις ,.,ἐν Π. ἡμα- 
ϑόεντι“, ΟΥ, Αὐποῦ. δᾶν. ρομῦ. ΙΥ̓, 25 (ἔν. 21). 

21. 

Αὐμοῦ. δᾶγν. σοϑηύ. Υ, 2ὅ: ΝῸπ ὃοχ συ δὶβ Ῥδηγδϑδῖβ 

ὌΠῸΒ οϑύ, αὰὶ 80 Ηογοῦ]ο Ὠιΐθη ρϑίγθιη οὖ σθρίπϑηι 

Βταρτα. ΧΥ͂ ΤΠ]. 1. ϑύγατρα])  Ε οστίδββα γυναῖκα“ Μοΐπρῖαε. 
-- 8. παρὰ δινήεντι)] βαϑυδινήεντι Μοίποῖο 188. Αοϑά. ΒετΟΙ. 
1882 ». 106 ποί.; οὗ ΑΒΒ]]. Α]6χ. ὑ. 868, 
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Ἰηϑποζαὺ βϑιιοϊδίδιη 6980 [σποηθ ΟἷἿἷ, 00]. δᾶ ΟἼρι. 

ΑΙοχ. Χο]. ΙΥ̓͂ Ρ. 1017 ΚΙ. (ν. βυρτὰ ρ. 266 ποί. 2). 

22, 

Ῥαῦβ. ΙΣ, 11, 2 (1): ᾿Επιδεικνύουσι δὲ (οἵ Θηβαῖοι) 
Ἡρακλέους τῶν παίδων τῶν ἐκ Μεγάρας μνῆμα, οὐδέν 
τι ἀλλοίως τὰ ἐς τὸν ϑάνατον λέγοντες ἢ Στησίχορος 
ὁ Ἱμεραῖος καὶ Πανύασις ἐν τοῖς ἔπεσιν ἐποίησαν. 

Θηβαῖοι δὲ καὶ τάδε ἐπιλέγουσιν, ὡς Ηρακλῆς ὑπὸ τῆς 
μανίας καὶ ᾿“μφιτρύωνα ἔμελλεν ἀποκτιννύναι κτλ. 

2. 

βηλα. 
ὅ0801. ὕοῃ. Β οὐ 1ζρ8. δὰ Ηοπι. Π). “1, 591: βηλός ἐστιν 
ὁ ἀνωτάτω τόπος τοῦ οὐρανοῦ" ἀπὸ γὰρ τοῦ βεβηκέ- 
γαι --- ἀπὸ τοῦ ὁδδεύεσϑαι. καὶ Πανύασις δὲ τὰ 

πέδιλα βηλά λέγει. ΟἿ, Ἐΐγιι. Μ. ». 196, 84. ϑιυϊά, 
ΠΠ, 1 Ρ. 989] οὐ Ζομδγ. (ῳ. 889) ν. βίολα. ατϑμιμι. 8ρ. 
Βδοθτη. Απροᾶ. ατὺ. 1 ῥ. 179. 

24. 

Ἀροϊοᾶογσ. 1, ὅ, ἃ: Πανύασις δὲ Τριπτόλεμον 
Ἐλευσῖνος λέγει’ φησὶ γὰρ 4ήμητρα πρὸς αὐτὸν 
ἐλϑεῖν. [ΟΡ Ηγρίμ. ἴδῦ. 147.) Δὰ [Ιοπίοα ἢ τοίυϊ 

ΜΝΒ]]οΓ. 

1) δυϊᾷ. ν. Πανύασις. ἔγραψε ....... Ἰωνικὰ ἐν πεντα- 
μέτρῳ [οἵ ὕπο. Ηϊβῦ. Ροθβ. 1, 605], ἔστι δὲ τὰ περὶ Κόδρον 
καὶ Νηλέα καὶ τὰς Ἰωνικὰς ἀποικίας, εἰς ἔπη ζ΄. 
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2ὅ. 

ΑΡο]]οᾶον. ΠῚ, 14, 4, 1: Ἡσίοδος δὲ αὐτὸν (δ. 
Α'δωνιν) Φοίνικος καὶ ᾿Δλφεσιβοίας λέγει, Πανύασις 

δέ φησι Θείαντος βασιλέως ᾿Ασσυρίων, ὃς ἔσχε ϑυγα- 
τέρα Σμύρναν. αὕτη κατὰ μῆνιν ᾿Δφροδίτης (οὐ γὰρ 
αὐτὴν ἐτίμα) ἴσχει τοῦ πατρὸς ἔρωτα, καὶ συνεργὺν 
λαβοῦσα τὴν τροφὸν ἀγνοοῦντι τῷ πατρὶ νύχτας δῶ- 
δεκα συνηυνάσϑη. ὃ δὲ ὡς ἤσϑετο, σπασάμενος τὸ 
ξίφος ἐδίωκεν αὐτήν᾽ ἣ δὲ περικαταλαμβανομένη 
ϑεοῖς ηὔξατο ἀφανὴς γενέσϑαι. ϑεοὶ δὲ κατοικτεί. 
ραντὲς αὐτὴν εἰς δένδρον μετήλλαξαν, ὃ καλοῦσι 
σμύρναν. δεκαμηνιαίῳ δὲ ὕστερον χρόνῳ τοῦ δέν- 
δρου ῥαγέντος γεννηθῆναι τὸν λεγόμενον "ἄδωνιν, 

ὃν ᾿Δφροδίτη διὰ κάλλος ἔτι νήπιον, κρύφα ϑεῶν, 
εἰς λάρναχα κρύψασα Περσεφόνῃ παρέϑετο. ἐκείνη 
δὲ ὡς ἐθεάσατο, οὐκ ἀπεδίϑου. κρίσεως δὲ ἐπὶ Διὸς 

γενομένης εἰς μοίρας γ΄ διῃρέϑη ὁ ἐνιαυτός, καὶ μίαν 
μὲν παρ᾽ ἑαυτῷ μένειν τὸν "ἄδωνιν, μίαν δὲ παρὰ 
Περδεφόνῃ προσέταξε, τὴν δὲ ἑτέραν παρ᾽ ᾿Δφροδίτῃ. 
ὁ δὲ ᾿ἄδωνις ταύτῃ προσένειμε καὶ τὴν ἰδίαν μοῖραν. 
-- Ηββγοι.: Ἠοίην᾽" τὸν Ἄδωνιν. Πανύασις. 

Ηδθο οχ ]Οῃοῖ8 ρουλία 6880 οοπβοὺ Ηργῃο δὰ ἊἈρ0]- 
Ἰοᾶογ. Ρ. 827: οὗ, Μυ6}1. οῦ. ΠῚ η. 474. 

2θ. 

Πέμματα πόλλ᾽ ἐπιϑεὶς πολλὰς δέ τε νοσσάδας ὄὕρνις. 
Αἴμρι. ΙΥ̓ ῥ. 172 Ὁ: πεμμάτων δὲ πρῶτόν φησι μνη- 
μονεῦσαι Πανύασιν Σέλευκος ἐν οἷς περὶ τῆς παρ᾽ 
«Αὐἰγυπτέοις ἀνθρωποϑυσίας διηγεῖται, πολλὰ μὲν 
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ἐπιϑεῖναι λέγων πέμματα, πολλὰς δὲ νοσσά- 
δας ὄρνις), προτέρου Στησιχόρου ....... εἰρηκότος. 
Οὐ ΜΏ69]]. 1. 1. ῥ. 4172 ὅ. 

ΟΗΒΟΒΕΒΙΌΒ ΒΑΜΙῦΞἙ. 

Βυϊα, ν. Χοιρίλος ΠῚ, 2 ». 1691 Βογη}.]1. Σάμιος. 

[τινὲς δὲ Ἰασέα 5), ἄλλοι δὲ ᾿4λικαρνασσέα ἱστοροῦσι]. 
γενέσϑαι δὲ κατὰ Πανύασιν τοῖς χρόνοις, ἐπὶ δὲ τῶν 
Περσικῶν, Ὀλυμπιάδι οε΄, νεανίσκον ἤδη εἶναι. δοῦ- 
λὸν τε Σαμίου τινὸς αὐτὸν γενέσθαι, εὐειδῆ πάνυ 
τὴν ὥραν φυγεῖν τε ἐκ Σάμου, καὶ ἩἫροδότῳ τῷ 
ἱστορικῷ παρεδρεύσαντα λόγων ἐφασϑῆναι" οὗτινος 

αὐτὸν καὶ παιδικὰ γεγονέναι φασίν. ἐπιϑέσϑαι δὲ 
ποιητικῇ, καὶ τελευτῆσαι ἐν Μακεδονίᾳ παρὰ ᾿4ρχε- 

λάῳ τῷ τότε αὐτῆς βασιλεῖ. ἔγραψε δὲ ταῦτα" τὴν 
᾿ϑηναίων νίκην κατὰ Ξέρξου" [ἐφ᾽ οὗ ποιήματος 
χατὰ στίχον στατῆρα χρυσοῦν ἔλαβε,75) καὶ σὺν τοῖς 
Ὁμήρου ἀναγινώσκεσθαι ἐψηφίσθη. [αμιακά"}5) καὶ 
ἄλλα τινὰ ποιήματα) αὐτοῦ φέρεται. 

ΡΙαί. Τιγϑδθᾷ. 18: Σάμιοι δὲ τὰ παρ᾽ αὐτοῖς 
Ἡραῖα Αυσάνδρεια καλεῖν ἐψηφίσαντο. τῶν δὲ πολι- 
τῶν) Χοιρίλον μὲν ἀεὶ περὶ αὑτὸν εἶχεν ὡς κοσμή- 
σοντα τὰς πράξεις διὰ ποιητικῆς. 

1) Ῥοοίδθ νϑύβῦτῃ τϑαϊηίασταν ΜοΙημΘΚ Α18]]. ΑἸοχ. "ἡ. 
808; οὗ, βομποιάθυ.. [0γ0. Ρ. 48 πού. 14. 2), Βοὶπι Ηθβρογιθῃ- 
ζὰρ πορίθ Ῥϑῇ. σου ὁ Ζαθτβὺ ὧδ ΑὈδηΐθαθσ θη, ψνῸ 
ΒοΡΆΚΙο8 χοορίοχτί πογάθῃ 80]}".. 

οϑοὰ γοξοταῦ ἴῃ Ιομἱοῖβ αὐοαῦθ, οδστλὴθ Οαγεββθδθ αἰσαὶ- 
ἀΐδια ραγίθσα δοαυδηΐθ, ΟὈϊδία θββὸ 40 Αδαγρέϊοσυσα ἄνϑρωπο- 
ποϑυσίᾳ ἀϊοοπαϊ οοοαϑβῖο θ.Ὲ6 θη. 8) Αα ΟΒοθσ]ασα Ἰδβθη- 
8681 βροοίαύ. 4) Επᾶοο. Ρ. 487: ἔγραψε δὲ ἐπιστολὰς πολλάς, 
καὶ ἐπιγράμματα, καὶ κωμῳδίας. ὅδ) ποιητῶν 8].; οἵ. ΠΌΘΡΩ. Ρ. 21. 
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Αἰμθη. ΥἼΠ ρΡ. 846 Ὁ: Ἴστρος δέ φησι Χοιρίλον 
τὸν ποιητὴν παρ᾽ ᾿Αρχελάου τέσσαρας μνᾶς ἐφ᾽ ἡμέρα 
λαμβάνοντα, ταύτας καταναλίσκειν εἰς ὀψοφαγίαν 

γενόμενον ὀψοφάγον. ἢ 
ΜδγΟΘ]]1η, για ΤὨπογά, 8 29 [1,| 1 ρΡ. 825 Ῥορρο!]: 

συνεχρόνισε δ᾽; ὥς φησι Πρᾳξιφάνης ἐν τῷ περὶ ἴστο- 
ρίας, Πλάτωνι τῷ κωμικῷ, ᾿4γάϑωνι τραγικῷ, Νικη- 

φάτῳ ἐποποιῷ, καὶ Χοιρίλῳ, καὶ Μελανιππέδῃ. 
Βυϊᾶ.: Ἔγραψε δὲ ....... τὴν ᾿ϑηναίων νίκην 

κατὰ Ξέρξου. --- ὅ[ο». ΕἸοΥ]. (γ. ἔγαρτω. 7) Χοιρίλου 
Περσηίΐίδος. ---- Ἡοτοάΐδη. (ν. ἔγαρτα. 2): Χοιρίλος ἐν 

α΄ Περσικῶν. Οἵ, Ῥτοροτί, 11, 1, 22. 
Ατἱβίοί. Τορ. ΥἹΙ, 1 [ρ. 18" 14]: Εἰς δὲ σαφή- 

νειαν παραδείγματα καὶ παραβολὰς οἰστέον, παρα- 
δείγματα δὲ οἰκεῖα καὶ ἐξ ὧν ἴσμεν, οἷα Ὅμηρος, μὴ 

οἷα Χοιρίλος" οὕτω γὰρ ἂν σαφέστερον εἴη τὸ προ- 
τεινόμενον. ΟἿ δᾶ ἔταρτη. 1. 18. 

Βα Βιᾶϊα. --ο ΟΒΟΟΥΣ Θϑια ααδθ Βαρθγβαπε οΟ]]θρὶ 
οὐ 1]υβύγανιῦ, 46 ΟἼΟΘΥ11 δι δούαίθ υἱῦϑ, οὖ ροβϑὶ .... 
ἀ1556.. Α. Ε'ὶ ΝβθΚθ. 1108. 1817. ὈθαΘΌΠΟΘΣΙ ΟἸἼΟΘΙΙΙ 
Ἑταρταθηΐα. Ῥδγ, 1840. 

1. 

Δ μάκαρ, ὅστις ἔην κεῖνον χρόνον ἴδρις ἀοιδῆς, 
Μουσάων ϑεράπων͵ ὅτ᾽ ἀκήρατος ἦν ἔτι λειμών᾽ 

1) ΦΟΒοοΥτα ΔῸ σόθθὶδο αὐοὐϊαΐθ, 1π ΒῚ σ΄] οΒ ἀΪ68, 
ΔΟΟΘΡΙΒΒ6Θ αὐδίθοῦν ταϊη88: 8118 ογθαδὺ, ὩΟᾺ οῷο. βϑιμθὶ ἐδηίδῃ 
ῬΘΟΌΒΊΔΙΩ, 80 Ασόμοῖδο ϑοσορίδσω, αἷἰδὲὶ βρϑίο πὰ οὐβομὶδ οχ- 
Ῥοπαοτιί. ΝϑΟΚο Ρ". 88. 

Εταρστα. 1. 1. ἀοιδῶν 3010]. 80. ὙΙοίοσ. --- 2. ὠκεέρατος 
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νῦν δ᾽ ὅτε πάντα δέδασται, ἔχουσι δὲ πείρατα τέχναι, 
ὕστατοι ὥστε δρόμου καταλείπομεϑ᾽, οὐδέ πῃ ἔστι 
πάντη παπταίνοντα νεοξυγὲς ἄρμα πελάσσαι. : 

Αὐὐβίοί, Ἐμοῦ. 1Π| 14 ν. 1418δ5 1: ἔτι δ᾽ ἐκ τῶν δικα- 
νικῶν προοιμίων᾽ τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἐκ τῶν πρὸς τὸν 
ἀχροατήν, εἰ περὶ παραδόξου λόγος ἢ περὶ χαλεποῦ 
ἢ περὶ τεϑρυλημένου πολλοῖς, ὥστε συγγνώμην ἔχειν, 

οἷον Χοιρίλος νῦν δ᾽ --- δέδασται“ (ν. 8). ἴρ8ο8 
ΥΟΥΒᾺΒ Βουνδυαηὺ Ξ6Π0]. δὰ 106. ἂρ. ιοίοσίασα [Αὐιϑίοί. 

Βμοί, θᾶ. Οαἰβέ, Ρ. 4481. 

[1 8.] 

Ἤγεό μοι λόγον ἄλλον, ὅπως ᾿Ασίης ἀπὸ γαίης 
ἦλθεν ἐς Εὐρώπην πόλεμος μέγας. 

Ατβίοὺῦ. Ἐμοί. 1Π| 14 ρ. 141δ5" 11: ἐν δὲ τοῖς λόγοις 
καὶ ἔπεσι δεῖγμά ἐστι τοῦ λόγου, ἵνα προειδῶσι περὶ 
οὗ ἦν ὁ λόγος καὶ μὴ κφέμηται ἡ διάνοια" τὸ γὰρ 
ἀόριστον πλανᾷ ὃ δοὺς οὖν ὥσπερ εἰς τὴν χεῖρα τὴν 
ἀρχὴν ποιεῖ ἐχόμενον ἀκολουϑεῖν τῷ λόγῳ. διὰ τοῦτο 
»μῆνιν ἄειδε ϑεά“, ο,ἄνδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα“, 
»ἥγεό μοι --- μέγας“. 

Ἐταρταθηίσασα 06 οχ ΟἼΟΟΥ Ῥοχβοῖὰθ αἀθϑυμηρίυτχη 
6880 οομδουὺ Νϑθκο Ὁ. 111 β8αᾳᾳ. ϑοιαραγύ 1η ᾿ Ερβθιι. 
ἰπ, Ηδὰ]. ἃ. 1840 Χο]. 1 ρ. 5809: τορυρσπαπὺ ὙΥΘ]ΟΪΚΟΣ 
γε]. ὁρ. 1 (1885) Ρ. 818 58αᾳ. Θυρπίζ. Ρ. 4. ῬύθΡη. ρ. 238. 

2. 

Παρὰ δὲ κρήνας ἀρεϑούσας 

μυρία φῦλ᾽ ἐδονεῖτο πολυσμήνοισι μελίσσαις ....... 

ὙἹοίον. --- 4. μοροοαίος οὐδέ τοι ἔστι; --- οὐδέ πῃ ἔστι οοά. 

Ῥταρτα. 11. 2. μελίσσαις |ἰ εἴκελοι ΘΏΘΌΩ., μελίσσαις | εἴπελα 
Μοίηθκθ πῃ Ὀΐδγ. Απέᾳ. ἃ. 1846 ν. 1067. 
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Ηοχοάϊδῃ. περὶ μον. λέξ. ν». 18 [ΠῚ Ρ. 919 1μομἰ2.]: ᾿4ρέ- 
ϑουσα κρήνη κυρίως" ἀλλὰ καὶ πᾶσαι χρῆναι κατ᾽ 
ἐπιϑετικὴν ἔννοιαν οὕτω καλοῦνται, ἀπὸ τοῦ ἄρδειν. 
ἴσως σχηματισϑεῖσαι. ὅ γ᾽ οὖν Χοιρίλος ἐν α΄ ἢ 

Περσικῶν “παρὰ --- μελίσσαις“΄. -- Ἐπ’ ἀρβουϊρίϊομθ 
ἸὈΏΘΥΊΒ ΘΟΡΙΔΤΆΙΩ πὰ Αδ18 ρούζίαχμῃ ραΐο, ὁχ ἰοθὸ ἄθ ὁοπι- 

χαογδίϊομθ Οθδοπὶβ. Ηογοᾶοί. ὟἼΠ. 26. 27. ὈύθΡ1. 

ὃ. 

ΜΜηλονόμοι τε Σάκαι, γενεῇ Σκύϑαι' αὐτὰρ ἔναιον 
᾿σίδα πυροφόρον᾽ νομάδων γε μὲν ἦσαν ἄποικοι, 
ἀνϑρώπων νομίμων. 

δίχα. ΥΠ ρ. 808: καλεῖ δὲ καὶ (Ἔφορος) Χοιρίλον 
εἰπόντα ἐν τῇ διαβάσει τῆς σχεδίας [ἣν ἔξευξε 4α- 
ρεῖος] ) ο,μηλονόμοι --- νομίμων “. β 

4, 

Τῶν δ᾽ ὄπιθεν διέβαινε γένος ϑαυμαστὸν ἰδέσϑαι, 
γλῶσσαν μὲν Φοίνισσαν ἀπὸ στομάτων ἀφιέντες, 
ὥκεον δ᾽ ἐν Σολύμοις ὄρεσι πλατέῃ ἐπὶ λίμνῃ" 
αὐχμαλέοι κορυφάς, τροχοχκουράδες, αὐτὰρ ὕπερϑεν 
ἵππων δαρτὰ πρόσωπ᾽ ἐφόρευν ἐσκληκότα καπνῷ. ὅ 

Ἰοβθρἢ. 6. Αρίοπ. 1, 22 ρ, 4δ4 [0]. Π γ». 858 Ριμὰ. 

(θα. Ραγ. 1865). Καὶ Χοιρίλος δὲ ἀρχαιότερος γενό- 
μενος ποιητής, μέμνηται τοῦ ἔϑνους ἡμῶν, ὅτε συνε- 
στράτευται Ξέρξῃ τῷ Περσῶν βασιλεῖ ἐπὶ τὴν ᾿Ελλάδα. 
καταριϑμησάμενος γὰρ πάντα τὰ ἔϑνη τελευταῖον καὶ 

1) δ΄ Μοΐποϊο 1. 1. 2) Οὗ Νβθῖζο ὑ. 127--- 199. 
Ετάρτα. ΥἹ. 8, ᾧκεον δοὺὺ ᾧκουν οοαᾶ. ἘπεΘ ἱ. γατγδπὶ 

ἸΟΒΘΡῺΣ ΠΣ]; ὥκουν οἃ. Ὠϊπᾷ. --- ἐπὶ] παρὰ Ἐπυβοῦ. --- 4. χε- 
φαλὰς ΕΌΒΘΌ. -- ὅ. ἐφόρουν ΕὐβθὉ. 
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τὸ ἡμέτερον ἐνέταξε λέγων ,,ιτῶν --- καπνῷ “. Ἰοβορυχα 
βθααϊοῦ ἘπμΒΘΌ. ῬΥδορ. Εν. ΙΧ, 9 Ρ. 412 8. 

ὅ. 

5610]. 8γ. δὰ ΑΡ0]]. Βμοά, 1, 211 ἀθ Οὐ γ]δθ 

ταρία ἀἴββοσθηβ: Χοιρίλος δὲ ἁρπασϑῆναί φησιν αὐτὴν 
ἄνϑη ἀμέργουσανἢ ὑπὸ τὰς τοῦ Κηφισοῦ πηγάς. 
Εχ ααΐδιβ Ηθτγιηϑῆη γϑύβυσα τοβε λυ, ἄνϑε᾽ ἀμέργουσαν 
πηγὰς ὕπο Κηφισοῖο. 

ϑΟΒο] δϑίδια ΑΡρΟ ΟΣ ΟΘΡὨΣβαῦτα Ῥγὸ 111580 ΒΟΥ Ρ 5188 
ῬΓΟΡΔΌ1118 οδὺ οοπίθοίασα ΝΆΘΚΙΙ Ρ. 153.) 

6. 

Νηῦς δέ τις ὠκύπορος Σαμίη συὸς εἶδος ἔχουσα. 
Ηθβγοι. ν. Σαμιακὸς τρόπος" “]δυμος δὲ τὰς Σαμαί- 
νας ἰδιαιτέραν παρὰ τὰς ἄλλας ναῦς τὴν κατασκευὴν 

ἔχειν" εὐρύτεραι μὲν γάρ εἰσι τὰς γαστέρας. τοὺς δὲ 
ἐμβόλους δεσίμωνται, ὡς δοκεῖν ῥύγχεσιν ὑῶν ὁμοίως 
κατεσχκευάσϑαι, οἷον ὑοπρώρους εἶναι. διὸ καὶ ἐπὶ 
τ(οιγαύτης λέγεται ναῦς --- ἔχουσα“, Ἑδᾶθηι πᾶγταὶ 
Ῥμδγοσῖπ. Ρ. 1088, 851 8ααᾳ. οἃ, Β48. --- ΟἸΟΘΙΙΣ γὙουβαμι 

6880 ἀϊβοίγηυϑ 6 ῬΒΟΝ ΠΧ. ν, Σαμιακὸν τρόπον" Ὑσὶ γὰρ 
ἐμφερεῖς εἶχε τὰς πρώρας τὰ τῶν Σαμίων πλοῖα, ὡς 
Χοιρί(λο)χος ὃ Σάμιος. 

4 

1) ἀμέργουσαν ῬΊοΥΒΟΩ τοτῖβ. Ρ. 202 οὗ ΝΆΘΚΘ ρ. 164; 
ἀμέλγουσαν οοἂ. ἴϑυτ., ἐκλέγουσαν Ῥαγ. --- 8) ΝΆΘΚΟ Ρ. 1582: 
»Ηδυὰ ἀυδῖ6 δοᾶθια 1000 δίαυο θϑάθηιθ ΟΟΟΆΒΙΟΠ6 ΒΟΥΘΔΘ οὐ 
Ομ γδο τηϑηθίομπθιι ἔθοθσαὺ ΟΠΒΟΟσ] 8, αὐ Θδτὰ ΤΑΌΌΪΔ πὶ 1η- 
βοχίδιη ἰορίτωυσβ δὺ Βογοάοίο ΥἹ,, 189 ....: . Ὁ... Βοτθδθ 
ΟΡοσᾶση, αὰ δβάϊυνίθβοὶς ΑὐμθηΣθηΒ68, ἔοχίαβθβθ βρ]θπαϊλάβ πϑι- 
τίομθ ἀθβοσιρβὶὺ ΟἿ ΟΟΣ ] 8". 

Ετάρτη. ὟΙ. ναῦς -- Σαμία ὑὸς ΗΘΒΥΘΆὨ. 
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1. 
3939 »» Ὅρκον δ᾽ οὔτ᾽ ἄδικον χρεὼν ἔμμεναι οὔτε δίκαιον. 

δέον. ΕΊΟΗΙ, ΧΧΥ͂ΤΙ, 1 [70]. 1 Ρ. 380 68:8. 6, Ιήρε.]: 
Χοιρίλου Περσηίδος. οοὔρκον --- δίκαιον “΄. ἢ 

8. 

Ἐπὶ πρὸ δὲ μᾶσσον ἐπ᾽ ἄκρου 
Αἰγάλεω ϑυμόεντος, ἄγων μέγαν ὑετόν, ἔστη. 

Βυϊα, ν. μᾶσσον [Π| 1 Ρ». 721 Βα. ΒοτΙη}.] οὐ Ῥμδγυουῆη. 

Τιοχ. ν. μᾶσσον (ρ. 1214, 41 Β48.): μεῖξον, μακρότερον᾽ 
»»ῳπὶ πρὸ --- ἔστη“. -- Ἄεγρα ἄγων --- ἔστη οἰΐαὶ Βυϊά, 
γ. ὑετός [Π|, 2 ρ. 1299]. Ετδριηθαύαση ποὺ ΟἼΟΘΥΙΟ 
νἱπαϊοανι Βαυϊίηϑηπη. 0) 6 ΧοΥχθο ροθίδπιθη Ἰοαὰϊ, αὶ 

Βρϑοίαίαυαβ ογαὺ Ῥαρτδτα δ᾽ διῖηδηι [Ἡδτγοᾶού. ΥΙΠ, 90], 

Τουρίυβ Ἐπιθπᾶ. ἴῃὰ Βυϊάδηη Ῥ. Π|ι ο)]. 1, Ρ. 8598 5ᾳ. οἷ. 

Οχομ. δοσυγδαΐθ, οχρ]οίίομθ ἀοοοὺκ ΝϑΘο ἴπ Ἰπᾶά]166 Ὀγ80- 

Ἰοούδ, Ηἰθοτη. Βομσιθη8. 1827. Ρ. 8. 

9, 

Χερσὶν δ᾽ ὄλβον ἔχω κύλικος τρύφος ἀμφὶς ἐαγός, 
ἀνδρῶν δαιτυμόνων ναυάγιον, οἷά τε πολλὰ 
πνεῦμα “ιωνύσοιο πρὸς ὕβριος ἔκβαλεν ἀκτᾶς. 

Αἴμθη. ΧΙ ρ. 464 Α: παραιτητέον δ᾽ ἡμῖν τὰ κεράμεα 
ποτήρια. καὶ γὰρ Κτησίας “παρὰ Πέρσαις ““ φησίν 

1) ῬῬοσθατα Ἰοαποηΐθτη δυο (101 ν᾽ θδσῖθ, γ61 ροθίδτῃ ἀθ 
Ῥρχβὶβ. Οποβ γουϊ α θ ἔσϊββθ βιπ ἀϊοβιββίσαοβ, ὑοδίδ[αχ, αὖ ἀπὺπὶ 
δάνοσοιῃ, Ηοχοαοί. 1. 188. ΝΆΘΚΘ Ρ. 160. 

Ἐταρτη. ἼΠ. 3. ϑυόεντος Κῦβίθυ. 
Ετάρτη. ΓΧ, 1. χερσὶν [ ὄλβον ἄνολβον Νάρκο, χερσὶν ἄνοϊ- 

βον ΤοῦρΡ. --- 8. ἔκβαλ᾽ ἄνακτος οοἀᾷ.; οοττ. Οδπΐογ. 
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οὖν ἂν βασιλεὺς ἀτιμάσῃ, κεραμέοις χρῆται. Χοιρί- 
λος δ᾽ ὁ ἐποποιός φησιν ,,χερσὶν --- ἀκτάς““. 

Ηδθο ἃ Χουχθ υἱοῖο ἀϊοὶ. ρούτιϑβθ οὔβουγανε ΗθΥΙη8ΏΗ. 

10. 

Πέτρην κοιλαίνει ῥανὶς ὕδατος ἐνδελεχείῃ. 
ΘΠΏΡ]16, δὰ Αγϊβίοῦ. ῬΏγβ. ὙΠ]. ἢ 216 Ὁ. Ρ. 429" 41 

Βηιαπᾶϊβ: τὸ γὰρ λέγειν, φησίν, ὅτι κινεῖται μὲν ἀεὶ πάντα, 
λανϑάνει δὲ ἡμᾶς τῷ κατ᾿ ὀλίγον, ὅμοιόν ἐστιν 
ἐκείνῳ τῷ λόγῳ τῷ περὶ τοῦ τὸν συνεχῆ τοῦ ὕδατος 
σταλαγμὸν κοιλαέίνειν τὴν πέτραν" ..πέτρην --- ἐνδὲε- 
λεχείῃς, φησὶν ὃ Χοιρίλος. --- ογδῦμι β'ηθ ποπΪπ0 
διοίοτ 8 δῇογὺ Οαδ]θη. ἄἀθ ἰθίωροσ. ΠῚ, 4 (ο]. 1 ». 676 
Κύμη), ἅθ Ἰοοῖθ δάξοοί!5 1, 2 (ὕο], ΠΙ ρ. 27 Καβμη). 

11, 12. 

γῆς ὀστέα. --- γῆς φλέβες. 

Τιοίζ. ἴπ ὙΥ 4121 Βμοί. ΠῚ ». θ6ὅ0: ὥσπερ ποιεῖ Χοιρίλ- 

λος ]Ἵ᾿ καλῶν τοὺς λέίϑους γῆς ὀστᾶ, τοὺς ποταμοὺς 

γῆς φλέβας. 
18, 

Πίος. Ιιϑοχὺ, 1, 1, ὃ 8 24 ἄο Τμαϊοίο: Ἔνιοι δὲ 

χαὶ αὐτὸν πρῶτον εἰπεῖν φασιν ἀϑανάτους τὰς ψυχάς" 
ὧν ἐστι Χοιρίλος ὁ ποιητής. 

14, 

5680]. Βοτπ. δὰ ογρ. αϑοσρ. 1, 482 (ρ. 882 Ηδρθῃ) 
ἀθ Εγϊᾶδῃπο: Οὐθϑίδβ ἤυσμο ἴῃ [Ια 6880 δάϊιγτηϑί, Ὑυ6] 
Ομοου 8 ἴθ αοτμδηΐα, ἵπ αὰὸ βυγίο Ῥμδϑίμοη ἢ οχ- 

1) 51. Ηδρθῃ Ῥχὸ ἔοίομ; δάΐοῃ ὅϑσν. 
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δὐϊποίαβ οϑί, ΟΥὮ, ὅουν. δὰ 100., αῦθπι ῥσγίταθβ αἰἰδυ 
ΝῶΘΚο ἴῃ παᾶϊοθ ῥσγϑοιθοϊί. ἰθοση. Βοόμη. 1888. 

ἘΡΙΠΥΎΟΟ δ. 

Βαϊά, ν, Κράτης [Υ0]. 11, 1 ρ». 394 Βογημ.]. .48η- 
ναῖος, κωμικός" οὗ ἦν ἀδελφὸς ᾿Ἐπίλυκος. ποιητὴς 
ἐπῶν. 

ΜΕΠΑΝΙΡΡΙΘῈΕ ΝἝ. 

ϑιμα, ν. ΠῚ, 1 νυ. 7157 Βουλ.} ΜΜελανιππίδης; 

Κρίτωνος, γεγονὼς κατὰ τὴν ξε΄ Ὀλυμπιάδα, Μήλιος. 
ἔγραψε δὲ ...... καὶ ποιήματα ἐπικά, καὶ ἐπιγράμματα 
κτλ. ΟἿ, Μϑτοο!]η. γι. Το. 8 29, 

ΝΙΟΘΟΕΒΑΤΌΟ ΞΒ. 

Μδγοθ]]1η, Ὑὰν, Τμυογὰ, 8 29 []Φ, 1 Ρν. 8258 Ῥορρο!: 

συνεχρόνισε δ᾽, ὥς φησι Πραξιφάνης ἐν τῷ περὶ 
ἱστορίας, ....... ᾿ς Νικηράτῳ ἐποποιῷ, καὶ Χοιρίλῳ, 
καὶ Μελανιππίδῃ. 

ΑΝΤΙΡΗΟΝ,. 

δυϊᾶ, ν, [Π, 1 ν». 492 Βουῃ.]. ᾿ἀντιφῶν ᾿4η- 
ναῖος, τερατοσκόπος καὶ ἐποποιὸς καὶ σοφιστής" ἐκα- 

λεῖδο δὲ λογομάγειρος. 
Ῥίορ. Τιδοιῖ. Π|, ὅ, ῶ5 ἃ 46: τούτῳ (βο. ϑοοταί) 

τίς, καϑά φησιν ᾿Δριστοτέλης ἐν τρίτῳ περὶ ποιητικῆς), 
ἐφιλονείκει ..... ᾿Δἀντιφῶν τερατοσχύπος. 

1) ποιητῶν ἃ 
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ΟἿ Χοπορῃ. Μϑιμοσαρ. 1, 6. Οἷοι. ἀθ ἀΐν. 1, 20, 
89, ὅ1, 116. ΤΠ, 70, 144, Αγὐζοιμιᾶον. Π|, 14 ρ. 108 
(109 Ηογομ.). Ἱμποΐδῃ. Ὑογ. Ηϊβο. Π, 38. Αἰἴμθη. ΧΥ͂ 
Ρ. 0618 Ἐ. Ἡογορ. ἱπ ὙΥΑ121 Βμοίί. αττ. ΠῚ ρ. 386. 
-- Βυηκοα 6 Απϑρμοιίθ (ρ. ΤΥ [αν] ΕΒ ΪΚΘΣ 
Οραβοῦϊα, Τυυρᾶ. 1807. Ρ. 249 5αα.]. 

ΑΝΤΙΜΑΟΘΒΌΞ. 

Βυΐϊᾶ. ν. [14,1 ν. 415 Βοσῃμ.]. ᾿Δἀντέμαχος, Κο- 
λοφώνιος ἢ), υἱὸς Ὑπάρχου, γραμματικὸς καὶ ποιητής. 
τινὲς δὲ καὶ οἰκέτην αὐτὸν ἀνέγραψαν Πανυάσιδος. 
τοῦ ποιητοῦ, πάνυ ψευσάμενοι. ἦν γὰρ αὐτοῦ ἀκου- 
στὴς καὶ Στησιμβρότου. γέγονε δὲ πρὸ Πλάτωνος. 

Ῥιοᾶον. ΧΙΠ, 108: Μικρὸν δὲ τῆς εἰρήνης ὕστε- 

ρον (Ὁ) ἐτελεύτησε 4Ζαρεῖος ὁ τῆς ᾿Ασίας βασιλεύς 
ΡΣ τὴν δ᾽ ἡγεμονίαν διεδέξατο τῶν υἱῶν ὁ 
πρεσβύτατος ᾿Δρταξέρξης (Μποϑιιοη) ... καϑ' ὃν δὴ 
χρόνον καὶ ᾿Δντίμαχον τὸν ποιητὴν ᾿Δπολλόδωρος ὁ 
᾿ϑηναῖός φησιν ἠνθηκέναι. 

Ῥιυΐ, Τγϑαπᾶ. 18: ᾿ἀντιμάχου δὲ τοῦ Κολοφωνίου 
καὶ Νικηράτου τινὸς Ἡρακλεώτου ποιήμασι “υσαν- 
δρειχα διαγωνισαμένων ἐπ᾿ αὐτοῦ τὸν Νικήρατον 
ἐστεφάνωσεν, ὁ δὲ ᾿Αντίμαχος ἀχϑεσϑεὶς ἠφάνισε τὸ 
ποίημα. Πλάτων δὲ νέος ὧν τότε καὶ ϑαυμάξων τὸν 
᾿Δντίμαχον ἐπὶ τῇ ποιητικῇ, βαρέως φέροντα τὴν 
ἧτταν ἀνελάμβανε καὶ παρεμυϑεῖτο, τοῖς ἀγνοοῦσι 
χακὸν εἶναι φάμενος τὴν ἄγνοιαν, ὥσπερ τὴν τυφλό-. 
τητὰ τοῖς μὴ βλέπουσιν. ΟἿ, Οἷο, Βταΐ. 51. --- Ῥτοοὶ. 

1) ΟἸΑΥΣ 5 οϑὺ δρυᾶ Ονὐϊἱᾷ, Τυῖδὺ, 1, 6, 1, 
Ἑρίοο. ασσ. Ἐσαδρτιαθηία. 1. 18 
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ἴπ Ρ]αί. Τα. 1 ρ. 28 Ο (θ4 ϑβομποὶα.): Εἴπερ γάρ τις 
ἄλλος, καὶ ποιητῶν ἄριστος κριτὴς ὁ Πλάτων. ...... 
Ἡρακλείδης γοῦν ὃ Ποντικός φησιν, ὅτι τῶν Χοιρίλου 
τότε εὐδοκιμούντων Πλάτων τὰ ᾿Δντιμάχου προύτί. 
μησε καὶ αὐτὸν ἔπεισε τὸν ἩΗρακλείδην εἰς Κολοφῶνα 
ἐλθόντα τὰ ποιήματα συλλέξαι τοῦ ἀνδρός" μάτην 
οὖν φληναφοῦσι Καλλίμαχος καὶ “οῦρις ὡς Πλάτω- 
νος οὐκ ὄντος ἱκανοῦ κρίνειν ποιητάς. 

Οαϊπὶ!}. Χ, 1, ὅ8: ἴπ ΑπθτηβομΟ ΥἹΒ οὐ σταγιίδβ οἱ 
τη θ συ]ρᾶγθ Θ]οαυοπαὶ σοπῦβ παροὺ ᾿ἰδπᾶάθῃ, 'ο 
Φυδηανβ οἱ Βθουμᾶδβ ἴθγ6 ρυϑητη δ ΟΟΥΠλ ΟΟΠΒΘΏΒΤτΙΒ ἢ) 
ἀοΐογαί, οὐ δαϑοϊζυβ οὐ ἱπουπαϊίαῖο οὐ αἸΒροβιθομθ οἱ 
ΟἸΙΏΠΙΠΟ αγίο ἀσβοιίαγ, αὖ Ρ]8π6 τηϑηϊοβίο δρραγθδϑί, αυδηΐο 
ΒὶὉ δυα ῥγοχίπισμη 6880, δἰϊθα ρϑγϑμ ὅ). 

Του. Ηδίοαγη. ο6π8. σοίί. βου. Π, 8: ᾿ἀντέμαχος 

δ᾽ (ἐφρόντισεν) εὐτονίας, καὶ ἀγωνιστικῆς τραχύτητος, 
καὶ τοῦ συνήϑους τῆς ἐξαλλαγῆς. ---- ΠὩΘ. Θοῃροβ. νου. 22: 
Ταύτης δὲ τῆς ἁρμονίας (86. τῆς αὐστηρᾶς) πολλοὶ 
μὲν ἐγένοντο ξηλωταὶ κατά τε ποίησιν καὶ ἱστορίαν 
καὶ λόγους πολιτικούς, διαφέροντες δὲ τῶν ἄλλων, 
ἐν μὲν ἐπικῇ ποιήσει ὅ τε Κολοφώνιος ᾿Αντέμαχος 
καὶ ᾿Εμπεδοκλῆς ὁ φυσικός. ῬΙ]υΐ. Τίμο], 86: Ἢ μὲν 
᾿Αντιμάχου ποίησις καὶ τὰ Διονυσίου ξωγραφήματα, 
τῶν Κολοφωνίων. ἰσχὺν ἔχοντα καὶ τόνον ἐκβεβιασ- 
μένοις καὶ καταπόνοις ἔοικε, ταῖς δὲ Νικομάχου γρα- 
φαῖς καὶ τοῖς Ὁμήρου στίχοις μετὰ τῆς ἄλλης δυνά- 
μεῶς καὶ χάριτος πρόσεστι τὸ δοκεῖν εὐχερῶς καὶ 
ῥᾳδίως ἀπειργάσϑαι. ῬτοΟ]. ἴπ ῬΙαί. Τα. 1 Ρ. 20 Εὶ 

1) ΟἿ ῬχοοΙ. 1 ΟΒγχοβίοιι. 1; ἅδη. ῥ. 80. 2) Ῥᾶγϑια] 
519 Ηοχΐζ; Ἰοσο δαί Ββοουῃ τ. 
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(46 5ᾳ. ϑομποὶα.): Καὶ γὰρ εἴ τι τεχνικόν ἐστι παρά 
τινι τῶν ποιητῶν ὕψος, πολὺ τὸ μεμηχανημένον ἔχει 
καὶ στομφῶδες ἢ), μεταφοραῖς χρώμενον ὡς τὰ πολλά, 
χαϑάπερ τὸ ᾿ἀντιμάχειον. ΟἿ Απέϊραί. ΤΉΘΒΒ8], ἴῃ Αἡ- 
180]. Ῥα]αὺ, ΥῊ, 409. 

ΞΟΒ0]. δὰ Νιοαπᾶ, Τμου. 8: Ἔστι δὲ ὁ Νίκανδρος 
ξηλωτὴς ᾿Αἀντιμάχου, διόπερ πολλαῖς λέξεσιν αὐτοῦ 
κέχρηται" διὸ καὶ ἐν ἐνίοις δωρέξει. 

Κα 51418. Απἰδομβὶ ΟὈΙΟΡΒΟΙΙΙ το]ϊαυϊᾶθ, ὩσπΠῸ 
ῬΥΠυΩ ΟΟΒαυΘΤΘ οὗ ΘΧΡ]ΊΟΔΥΘ ᾿πβύϊ αι Ο. Α. 6. 5689]- 
ἸΏ ΘΥΩ. ΒΕ]. 1786. --- Β]οΙ 1 61ἃ Ὀιαίσθο ἱπὰ Απί- 
8080 ΟΟΙΟΡΒΟΙΙΟ ἴπ Πᾶν. ΟἾ888. 70]. ΥΠ ρ. 281 8αα. 
[σεἰϑίοτα Ῥοοίύ. Μίῃηῃ. Οσσ. ο]. ΠῚ γν. 849 856αα. 6ἅ. 
1108.] -- Απὐλμιβοιὶ ἔγαρσταθηία θα. Ὁ μου. Ῥαγ. 1840 
(τ. βαρχῷ ρ. 208). --- Απί. ΟὈΙΪΟΡὮ. τϑ] φαΐ ρυϑθιιῖθβῶ ἀθ 
οἰυθγι δα, οὐ βουρῦβ ἀϊδραίϊαίίομθ οο]]Θοίδβ οχρίδπαν  Η. 6. 
51011. ὈΠΠΊΘΩΡ. 1845. Ἐϊυαβᾶ,. ΑἸΙγΩΘαΎΘΥΒΊΟΠ68 ἴῃ Απύϊ- 
ἸΔ0}1 ΟὈΙΟΡΒΟΠΙΣ ἔγαρτηθαίαβ. ἊἋοἰΐ. 1840. «--- Ῥορίϑθ 
ἰγυϊοὶ αταθοὶ οᾶ. Βουύσὶ Ρ. 488---489 [611---6186 ρα, 
Π|. --- οἸΚιθδὴπ ἴῃ ῬΘΌΪΥΙ ΕΠΟΥΟΙ. 12 Ρ. 1121 866. 

ΤΗΕΒΑΙΝ. 

Αὐοὸὰ δὰ Ἡογαῖ. Εἰριβϑί. δᾶ Ῥιβ8. 146 [1 γη. 601 
Ἠδυΐμα1.1: Απεϊηιϑομαβ ροθϑίϑ χϑάϊξατα ᾿Ὀἱοση θα 8 ΠΑΥΥΘΠΒ 
ΘΟΘΌΙῦ 80 ΘΧΟΙΑΙΟ ὈΥΠΙᾶΘ ΟΥ̓ΘῚΠΒ, 14 οϑὺ, οοθρὶῦ δ ἰῃ.- 
Ἰοῦῖα ΜΟΙ ΑΡΤΊ. 

Ῥοχργτίοη δα 196. [0]. 1 ρ». 666 Ἠδυΐα}}: Νβο 
τοὔϊξῃτη ΠΟΙ 618 δ Ἰπίουῖτα ΜοΙοαρτὶ) Απίππδομαβ. Ἐαὶῤ 
ΟγοΠ]οὰ8 ροθίδ. ΗΙο ϑαρΎΘΒθαΒ οϑὺ τηδίθυϊϑιη, αὐϑηη 510 

1) σομφῶδες δοοῦὈΒ. 
18 
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οχύομαϊδ, αὐ νἱρστηὶ αὐδίϊμογ γο]αμηῖηδ ἱπρ] ονοσιῦ, δηῤθαθδηι 
Βορίθπι ἄποθβ πβαὰθ δὰ Τμθῦδβ ρογαποοσοί,. ΟἿ Αογοη 
δα ν. 186. [Ατγιβίοι. Βμοί. ΠΙ, 6; ᾿πῖτα δὰ ἔν. 2.]} 

Οἷο. Βτγαὺ. ὅ1: Νρο θῃϊπὶ ροβϑϑοὺ 1άϑῃ ϑϑμλοβί 65 
ἄϊοοτο, αυοα ἀἰχῖβ86 Απίϊτηδομαχα, οἸᾶτασῃ ροθίϑμηι, ἔδγυπί, 
αὰὺὶ ααὰτῃ ΟΟμγοοδῦβ ϑθαιίου θυΒ Ἰοσογοὺ οἷ τὰ 8 5 Π1 
1114) ααοὰ πονβὲβ γο] τοι βαῦτῃ, οὖ θυ Ἰορθα- 
ὕθχῃ οἱ 98 ῥχϑοίοσ Ρ]δίομθιι ὑϑαυϊββοαῦ, οἰορδη , ἱπαυ, 
ΏΙΒΙ]Ο Τηπ8: Ῥ]αΐο ϑαϊπὶ Τὶ ὉΠῸΒ 1πϑέϑὺ οδὺ χα] τυτη, 
Ὧὸ αυἱθαβ τϑοῖθ ᾿παϊοαυὺ ὙΟΙΚυήδπη ἴῃ ῬϑΌΪΥΙ ΕπΟΥΟΙὶ. 
132 ν. 1121, 

Ῥ]αύ. τλοχα]. Ὁ. ὅ18 Α: Ὁ δὲ περιττὸς καὶ ἀδο- 
λέσχης; ἂν γε δὴ τύχῃ καὶ τὸν Κολοφώνιον ἀνεγνω- 
κὼς ἀντίμαχον κτᾶ. ΟΥ, Ῥυθθη. Ρ. 29 οχίγ. 

ῬοΟΥΡΆγταΒ ἃΡ. Ευδβοῦ. Ῥτδθρ. Ενδηρ. Χ, 8 ὑ. 4067 Α: 

Ὁ δ᾽ ᾿Αντίμαχος τὰ Ὁμήρου κλέπτων παραδιορ- 
ϑοῖ, ἀθ αυΐθυβ ἱπίτα (δὰ ἔν, 47---49) ρίυτα ἀϊοοπίατ. -- 
ἘΠπιβίδίῃ. δᾶ Ἡουὰ. 1]. Ρ. 9 οι. (γν. δὰ ἔγ. 1): ἄντ 
μαχος Ὁμηρικῷ ξήλῳ φησίν κτλ. 

1. 

᾿Εννέπετε Κρονίδαο Διὸς μεγάλοιο ϑύγατρες. 
Ἐϊαβίαί. δὰ Ἡομι. Π. “4, 1 Ρ. 9, 48 Βοπι, (8 Βα58.): Τῷ 
δὲ Ὁμηρικῷ τούτῳ σχήματι πολλοὶ καὶ ἄλλοι ἐνηγλαΐ- 
σαντο οὐ μόνον γὰρ Ἡσίοδος ἐκ τῆς τῶν Μουσῶν 
ἐπικλήσεως ἄρχεται, ἀλλὰ καὶ ᾿ΑΔντίμαχος Ὁμηρικῷ 
ξήλῳ φησίν... ἐννέπετε --- ϑύγατρες“.. Ἐππᾶθπι γογϑυαι 
δουυπῦ 5080], αι. Α οὐ Τὐρβ. δὰ 1ο6.: β680}). Ηομπι. 8}. 

Μαίτδηρ. Αποοᾶ,᾿ τ. Ρ. 874. 

1) Οὗ 8680). δὰ Βίαῦ. ΤᾺΘΡ. ΠῚ, 466 [πῆγα ἔν, 80]. 
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2, 

Ἔστι τις ἠνεμόεις ὀλίγος λόφος. 

Ατϊβίου. Βμοὺ, ΠΠ,| 6 ρ. 1408" 1: Καὶ τὸ ᾿Δντιμάχου 
χρήσιμον, ἐξ ὧν μὴ ἔχει λέγειν, ὃ ἐκεῖνος ποιεῖ ἐπὶ 

τοῦ Τευμησσοῦ, .,)ἔστι --- λόφος ““, αὔξεται γὰρ οὕτως 
εἰς ἄπειρον.) βίταν. ΙΧ Ρ. 409: ἐν ὃὲ τῇ Θηβαίων 
εἰσὶ καὶ αἱ Θέραπναι καὶ ὃ Τευμησσός, ὃν ἐκόσμησεν 
᾿Δντίμαχος διὰ πολλῶν ἐπῶν, τὰς μὴ προσούσας ἀρε- 
τὰς διαρυϑμούμενος .“οἔστι --- λόφος“. γνώριμα δὲ 
τὰ ἔπη. 

ὃ. 

Οὕὔνεκαά οἵ Κρονίδης, ὕσπερ μέγα πᾶσιν ἀνάσσει, 
ἄντρον ἐνὶ σκηνῇ τευμήσατο, τόφρα κεν εἴη 
Φοίνικος κούρη κεκυϑημένη, ὥς ῥά ἕ μή τις 
μηδὲ ϑεῶν ἄλλος γε παρὲξ φράσσαιτό κεν αὐτοῦ. 

δίθρῃ. Βυγζ. νυ. Τευμησσός. ἐκλήϑη δ᾽ οὕτως, ὡς ᾿4ν- 
τίμαχος πρώτῳ Θηβαΐδος .οοὔνεκα --- αὐτοῦ“. 

1) Οὗ Βύορμδμπθτῃ δὰ 106. ἴῃ Οτϑσῃ. ἀπ. Ῥασ. 1 ἢ. 806. 
Ἐσαρτα. [Π| 1. ὄσσε] ὃς ΠΌτῖ; ὅστε ν6] ὃς δὴ ΒΟΒΘΙ]ΘΩΌ., 

ὕσπερ Ἠδιτηδηη. --- πᾶσιν͵ πάντων ᾿Ἰρτῖ; οοὐν. Βο]βύθῃ. --- ὃς 
δὴ πάντων μέγ᾽ Ὠυρηίΐζ. - 2: Τιοοῦβ ποῃᾶάυτα οχημθηδδίῃθ. 
γυ]ρο σκεῇ: σκηνῇ αυοᾶ 50]08 ργυδϑροὺ οοᾶ, Βμρᾶ., σϑοθρὶ 
Μοῖπθκο. σπῆι Φ8οοῦβ, στέῃ Μοΐποκθ δὰ ΕσρΡμοσ. ρ. 129, 
στείνδι ἰάοτη δὰ βίθρῃ. Βγξ. Ρ. 619: ἄντρῳ ἔνι σκηνήν ὉΠροΣ 
Ῥαιδᾶοχ. ΤΈΘΡ. 1 η. 1866, ἄντρον ἐκεῖ σκιερὸν Κοθολ]γ Οοπί. 
θΡ. 1 Ρ. 16, ἄντρον ἐν ἐσχατιῇ Βοττλδηη. --- τόφρα κ᾿ ἐνείη 
ὕὌμρον 1. 1. --- 8. κεκυϑμένα γ6] κεκευϑμένα ἸιΌχΙ; οοΥτ. Ηδγτα. 
(κεκρυμμένη 8:10]1.). -- ἕξ οοπβοχναν οοᾶ. Ἐμ6ᾶ., αἱ ὅς ῥα 
μῆτις Θχ θοῦ (ὅς ῥα μητις ῬαΙῖΒ. ΔΡ. Μοΐποῖ.), υπᾶθ ὥς ῥά ἕ 
μή τις ὕηροΣ 1. 1. (βοα ὡς ἄρα μῆτιν --- παρεκφράσσαιτο ἰάθχι 
ὈΏρΡΟΣ ἰὼ Α:8]. οὔ, Ῥ. 28). . 
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4, 

Τευμησόνδε. 
ϑίορῃ. ΒγζΖ. 1. 1.: οἵ κατοικοῦντες Τευμήσσιοι, καὶ 

Τευμησσία ἡ ἀλώπηξ ἀπὸ τοῦ ὕρους. καὶ τὸ οὐδέτε- 
ρον Τευμήσσιον. καὶ τὸ ἐκ τόπου Τευμησσόϑεν, καὶ 
τὸ εἰς τόπον Τευμησσόνδε. ᾿Αντίμαχος ἐν πρώτῳ 
Θηβαΐδος. 

ὅ. 

Οἷοι ἔσαν βασιλεύτορες «Αἰγιαλήων. 
Ἐΐγτα. Μ. ρ. 189, ὅδ: βασιλεύτωρ᾽ παρὰ τὸ βασιλευ(σ)ω. 
᾿Αντίμαχος ἐν πρώτῃ Θηβαΐδος" ..»οἷοι --- αἰπαλήων “. 
Ἐδάθπιλ παροὺ Εἴγια. ΕἾοσ. [Μ|11186. Μόϊδηρθθ ρ. 61]; 
γοσῦδ οἷοι --- βασιλεύτορες αθογ Ζοπαν, ρ. 8710 Τιίτι. 
- Ζομδγδθ Ἰοοῦμα ἰαϊλοαγιὺ Ὠαοηίζ, ΞρΡΡ]. Ρ. 88. 

θ. 17. 

Τύδης τ᾽ Οἰνείδης. 

Τὸν καὶ φωνήσας προσέφης, Οἰνήιε Τύδη. 
Ῥγιβοίδῃ. ὟἹ, 92 [ἀσϑίτη. αὐ, ὅο]. Πρ. 2716 Κϑι]] ἀθ 

ἔογαῖβ Ὄρφης (το Ὀρφεύς), Τύδης (ργτο Τυδεύς) ἀ18- 
ΒΘΙΘΠ8: 8516 Απέϊπηϑομυβ ἴῃ 1 Τμθραᾶοβ: οοΤύδης τ᾽ 
Οἰνείδης““ οἱ γοοοϊίγαμι ἰῃ 6 ρχοδαοίαμι τὸν --- Τύδη“, 
ἰοβίθ Ηργυοάΐδδηο, αἱ μοῸ ρομὶὺ ἴὰ 1 Οὐδ μο] ]οογατα. 

Εγαρτα, ΤΥ. Τευμησόνδε 5.011, αυἱλ Ρ. 837: ,Εχίζοτηδ νϑυρᾶ 
(ϑύθρδῃ1) ῥοῦ ΒβΊ γα χη. τ ο Ι Σ Β δὰ Τευμησσόνδε, αὐϑιηαῦϑῃι 
ΤΟ αα18 αἀαοαὰθ ΑΒΕ ΔΟ Όση ὉΒΌΤΩ 6886 ΠΟ ὨΘΘΘΙΏΒ“. 

Ε ΝΥ. οἷοι Εΐγια. Ῥαγ. (οοα. 846) ΟὕχΩ Ζοπδχα [οἰ 
Μοίποκο Απαὶ. ΑἸΟΣ. Ῥ. 116]; Ἰορθθδίαν οὗ οἷ, --- ὅσσοι 8300]]. 
- αἰγιαλήων Μαοῖς, Δα Ἠοτοὰ, Υ, 68 Ρ». 4006 γ»γο αὐπαλήων. 



ΤΒΕΒΑΙ͂Ξ. 219 

8. 

Κύνϑος. 

βίορῃ. Βγζ. νυ. Κύνθος, παρ᾽ ᾿Αντιμάχῳ ἐν πρώτῃ 
Θηβαΐδος. 

9. 

᾿Δσπασίως τέ σφω ἄγεν οἴκαδε. 
Ἀρο]]οη. Ὥγβο. ἀθ ὑσοόβομι. Ρ. 818 Ο: τὸ πλῆρες σφωέ" 
παρὰ γὰρ ᾿Αἀντιμάχῳ καὶ μονοσυλλάβως ........ ἐν 
πρώτῃ (Θηβαΐδος)" .. ἀσπασίως --- οἴκαδε“. 

10. 

Σφοωίτερον μῦϑον. 

Τα. ρ. 401 Β., οὗ, δᾶ ἔταρτη. 18. 

11. 

Τὸ καί σφὼ γείνατο μήτηρ. 
Ιυϊἃ, ». 818 Ο: τὸ πλῆρες σφωέ᾽ παρὰ γὰρ ᾿Αντιμάχῳ 
καὶ μονοσυλλάβως ἐν τρίτῃ Θηβαΐδος" ..τὸ --- μήτηρ “-. 

12. 

β610]. ὅθι. Α δὰ Ηοπμι. Π. 27, 400 [ρ. 189 Π]π4.: 
᾿Δντίμαχός φησιν παρὰ συφορβοῖς ἀνατετράφϑαι Τυδέα: 
Οὗ Κ6801. ὕοῃβ. Β οὖ ιοῦ. ἂρ. ΒΒ κ. ὅΞομο]. Ῥαυ. 8. 

ταση. ἀπϑοᾶ. Ῥαγ. Π υ. 878. 

18. 

Σφωιτέρην ...... ὀιξύν. 
ΔΡ0]1. Ὥγβο. ἅθ ρσομποιω, ρ, 401 Β--Ο:; Καὶ ἀπ᾽ αὐτῆς 

(ρτοπουιΐηθ σφῶϊν) κτητικὴν παρ᾽ ᾿ἀντιμάχῳ εἰρῆσϑαι 

, Εγάρτα. ΧΙ. τῷ ΒΟΚΚ.; 808 ν. 5001] Ρ. 40. 
Ετάστα. ΧΙΠ. σφωιτ. δι᾽ ὀιξ. οἱ. Ὀᾶθη. 
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ἐπὶ Τυδέως καὶ Πολυνείκους τὸ ,,σφωιτέρην ὀιξύν““" 
καὶ διὰ τῆς δευτέρας ᾿Ετεοκλέους καὶ Πολυνείκους τὸ 

ο»σφωίτερον μῦϑον ““ (δαρτα. 10), ἑαυτοῖς ἐναντιοῦνται. 

14. 

Τηΐογρυ. Μαὶ δοῖρ. ἄρῃ. Χ, ὅθδ ρ. 828 [ἴΙμοη: 
Ηοτμθχὰβ ἢ) διαΐουτῃ Αορδθομδ ἀϊοῖξ Ιονἱ8. δϑϑὰ Αὐὐἰτηϑομυ8 
ἰη ΠῚ Ἰμοραϊᾶοβ ἀϊοῖῦ δάνθβυμη θαχα ἃγταδίθση ὅ). 

18. 

᾿"Ἄλλοι δὲ κρητῆρα πανάργυρον ἠδὲ δέπαστρα 
οἰσόντων χρύσεια, τά τ᾽ ἐν μεγάροισιν ἐμοῖσι 
κείαταιν ...... 

10. 

Πάντα μάλ᾽, ὅσσ᾽ ἥδρηστος ἐποιχομένους ἐκέλευσε 
ῥεξέμεν" ἐν μὲν ὕδωρ, ἐν δ᾽ ἀσκηϑὲς μέλι χεῦαν 
ἀργυρέῳ κρητῆρι, περιφραδέως κερόωντες" 
νώμησαν δὲ δέπαστρα ϑοῶς βασιλεῦσιν ᾿Δχαιῶν 
ἐνσχερὼ ἑστηῶσι, καὶ ἐς λοιβὴν χέον εἶϑαρ δ 
χρυσείῃ προχόῳ .... 

11. 

Καὶ χρύσεια δέπαστρα καὶ ἀδκητὸν κελέβειον 
ἔμπλειον μέλιτος, τό δίά οἱ προφερέστατον εἴη. 

1) ἢ. 4, 402 8αα. 4) ἀϊοιὺ --- δυπγδίασῃ) ἃ. ϑδᾶν. δππ 
δγχηϑῦμι οοα. 

Βγαρτα. ΧΥ͂Ι, 2. ἀσκηθὲς] ἄκρητον Β10]]. --- χεῦαν ΒΟΒΘΙ16ΗΡ. 
ῬΙῸ ἐοάϊουτα χεῦε θὲ γεῦεν. --- ὅ. Τορθ δίας ἐκ χερὸς εἰστιῶσι; 
-- ἐνσχερὼ εἱστιόωσι ὕδοοῦ8 Αρρομπά. δὰ Ῥοχβοι. Αάνϑχβ. ὑ. 820; 
ἐνσχερῶ ἑστηῶσι Ἠρττηδηη. --- 

Ἔταρτα. ΧΥΤΙ. 1. ἀσκητὸν ΒίοΗ ῥγὸ ἀσκηϑές. --- 3. προ- 
φερέστατον 8)΄0]}] Β16 οὐ ἔτ, ΧΥ͂ΠΙῚ ὑχὸ προφερέστεθον (0μι- 
Ῥχουδηίθ Μοίηοκίο Απα]. οὐδ, δὰ Αἰδ. ρΡ. 316. 
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18. 

᾿Δτὰρ ἀμφίϑετον κελέβειον ἑλόντες 
ἔμπλειον μέλιτος, τό ῥά οἱ προφερέστατον ἦεν. 

, 19, 

Κήρυκας ϑ8ϑ᾽ ἅμα τοῖσι φέρειν μέλανος οἴνοιο 
ἀσκὸν ἐνίπλειον κελέβειόν ϑ᾽ ὅττι φέριστον 
οἷσιν ἐνὶ μεγάροις κεῖται μέλιτος πεπληϑύός. 

20. 

Πᾶσιν δ᾽ ἡγεμόνεσσιν ἐποιχόμενοι κήρυκες 
χρύσεα καλὰ κύπελλα τετυγμένα νωμήσαντο. 

Αἴμθῃ. ΧῚ ρ. 468 Α: ᾿ἀντίμαχος δ᾽ ὃ Κολοφώνιος ἐν 
πέμπτῳ Θηβαΐδος φησί ,,«πάντα --- προχόῳ“ (ἔτ. 16). 
χαὶ πάλιν ..ἄλλοι --- κείαται““ (ἔν. 16). χἀν τοῖς ἑξῆς 
δέ φησι ,,.καὶ χρύσεια --- εἴης (ἔτ. 11). --- Ῥ. 41ὅ Ὁ: 
᾿ἀντίμαχος ὁ Κολοφώνιος ἐν πέμπτῳ Θηβαΐδος φησί 
νκήρυκας --- πεπληϑός““ (ἢ. 19). καὶ πάλιν ,, ἀτὰρ 
-- ἧεν““ (ἔν. 18). ἀλλαχοῦ δέ φησι ..καὶ χρύσεια --- 
εἴη““ (ἢ. 117). σαφῶς γὰρ νῦν κελέβειον ἀντὶ ἀγγείου 
τινὸς τέϑεικε, προειπὼν ποτήρια δέπαστρα. --- Ῥ. 482 
Β; ᾿ἀντίμαχος δ᾽ ἐν πέμπτῳ Θηβαΐδος «πᾶσιν -- 
νωμήσαντο“ (ἔν. 20). 

οἷα αἀαϊπΐο ΤΠΘΡΔΙ 18 ΕΡτῸ οομνιγίατα, ααοὰ Αἀγαθίαϑ 

Βοχοὶθυ8 οοπέτα ΤῊΉΘΌΔΒ ῥχοΐθουσβ δρρδγανυ, ἀθβουϊρίυσα 

6880 [6116 ΟΣ Ι1Ρ8515 ἔγδρτωθηθοσθτη ΥὙΟΣΡῚΒ σομο]υάιίατν. 

χάριτα. ΧΙΧ. 1. 8᾽ ἅμα τοῖσι) ἀθανάτοισι ἸἰοτΙ. 8᾽ ἅμα 
τοῖσι 31.011 Απἰτηδᾶν. οὗ 9Δοοῦὺβ ἢ δῖαν. πα. ὙΠΙ (ἃ. 1841) 
». 768: δὲ ταγοῖσι (ἴδια σοπΙθοίασαη ἃ 9Ζ8ΟΟΌΒῖο Ῥτοϊδύϑτῃ) 
ποίαν ΚΟΘΟΒΪΥ δοηὶ. ΘΡ. ἴ Ῥ. 1δὅ. δ᾽ ἄρα τοῖσε Ῥοῦτθο. --- μέλα- 
νὸς τ᾽ οἴνοιο Φ800}08 . 1]. 
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Αἰδθη. ΧΙ. ρῥεῖπο. [ρ. 4569] παρὰ μὲν τῷ ᾿Αδράστῳ 
ἸΝΝ . καϑίσαντες οἵ ἀριστεῖς δειπνοῦσιν““. 8001]. 

21. 

Πλῆσαι δ᾽ ἄρ᾽ ἐπιστέψαντα δεπαστρόν. 
Ἐΐγια. ΝΜ. νυν. ϑαύμακτρον (ρ. 448, δ6): ὡς καὶ παρὰ 
᾿Δντιμάχῳ παρὰ ἢ τὸ δεπάξω, δέπαστρον᾽ οἷον ..πλῆσεν 
δ᾽ ἄρ᾽ ἐπιστράψας δέπαστρον““. οὐχ ὑγιῶς ἐχρήσατο τῷ 
σημαινομένῳ" ἐθήκαμεν γὰρ ἐπὶ τοῦ ποτηρίου τὴν 
λέξιν, τὸ δεπαξζόμενον᾽ αὐτὸς δὲ ἀντὶ τοῦ δεπάξοντος, 

ὡς εἰ πινόμενον εἰρήκει ἀντὶ τοῦ πίνοντος. 

22. 

Αὐτίκα δ᾽ ἠϑείοισιν ἀναπτύσσων φάτο μῦϑον. 
Ἐΐγτα. αυᾶ. ν. ἠϑεῖος [». 288, 11]: σημαίνει δὲ προῦ- 
φώνησιν νεωτέρου πρὸς παλαιότερον. καὶ τινὲς 
μὲν λέγουσιν, ὅτι πρὸς ἀδελφὸν μόνον λέγεται ....... 
οὐ καλῶς δὲ λέγουσι. εὑρίσκεται γὰρ καὶ μὴ πρὸς 
ἀδελφὸν λεγόμενον, ὥσπερ ὁ Εὐμαῖος ..... .. περὶ 
τοῦ Ὀδυσσέως" ..ἀλλά μιν ἠϑεῖον καλέω καὶ νόσφιν 
ἐόντα“. ἰστέον δὲ ὅτι ὁ ᾿ἀντίμαχος ἐχρήσατο ταύτῃ 
τῇ λέξει, μὴ ποιήσας τινὰ λέγοντα αὐτήν, ἀλλ᾽ αὐτὸὺς 

Ετᾶρτα. ΧΧΙ. πλῆσεν δ᾽ ἄρ᾽ ἐπιστράψας δέπαστρον Ἰἰυτὶ. 
{ἐπιστρέψας οοᾶ. Ῥαγ. 2664.] --- πλῆσεν --- ἐπιστέψας τὸ ὃ. 
ΘΟΟΙΡΒ, πλῆσεν --- ἐπιστέψασα ὃ. ΒΙοτηΐ, ϑροδῃ, πλῆρες δ᾽ ἄρ᾽ 
ἐπεστέψαντο δεπ. 8101] ἴῃ Απτηαϑᾶν. Ὁ. 10, πλῆσαι --- ἐπιστέ- 
ψαντα δεπαστρόν ΚΟΘΟΙΪΥ, ααἱ ΟΟμηὶ. ΘΡ.1 Ἀ. 1: ,ΟΘτβϑιησοδίϊουβ 
1116 μδυᾶ ἀυρ1θ Ρραυΐανιὺ ἃ γϑῦρο αὐυοάδϑῃῃ δεπάξω, ᾳποᾶ ποπ ἰλπι 
ποβίχο Ὁ Θ0 ΒΘ ΓῺ“ τοβρομϑογθὺ, αὔδα 46 ἀϊβέυ! θα θη ἀϊθ Ῥοου] 18 
ἀϊοογοίαν, πον Ῥγοουϑατη Θ886 80 Απὐτθομο δβαῤρδίαδπἑιναμ 
δεπαστρός, αυοᾶ Βα ΔιΌΒΊγ116 δη8]ορίδθ βυ ρδίδηξ  νογμα δαιτρύς, 
ἰατρός, μαστρός ῬοΟΟΙ]]αύοτθαι βἰρσηϊβοατοῦ. 

1) παρὰ ἱπβογτιὶῦ Κοθοῦγ. 24) 85:15 85:01}; φρόνησιν τσυϊρο. 
8) Οα. ξ 1417. 
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ἐξ ἑαυτοῦ λεγόμενος ἐχρήσατο, λέγων .,αὐτέκα --- 
μὖϑον“. σημαίνει δὲ ἐνταῦϑα τοῖς οἰκείοις φίλοις, 

ταῦτα δὴ λέγων περὶ τοῦ ᾿άδράστου ὃ). 

28. 

Ἔν δέ νυ τοῖσι μάλα πρόφρων ἐπίκουρος ἀμορβέων 
ὡμίλησ᾽, εἴως διεπέρσατε ΖΙύμιον ἄστυ. 

βίθρῃ. Βγ2. νυ. Ζύμη" ᾿Δντίμαχος ἐν ε΄ Θηβαΐδος .»ἐν 
δέ ----- ἄστυ“. 

24. 

Τὼ δ᾽ ἐπαπειλήτην, ὥσπερ Καυχωνίδα Ζύμην 
ἐπραϑέτην παίδεσσιν ᾿Επειῶν ἀρχεύοντες. 

Ἰχοίζ. 8ἃ Τγοορν. ὅ91: Καὶ ᾿Δντίμαχος ἐν Θηβαΐδι᾽ 
ὗς ἐπαπ. --- ἀρχεύοντες“.. Αἃ Απὐϊτηδοβὶ γοῦθα βρϑοίδπὐ 

βϑέγαρ. ΥἼΠ]Ι Ρ. 887. ϑίορῃ. ΒγΖ. νυ. Ζύμη. οοῖῦα δά 

ΘΔ θη ΓΟ, αα8θ ΠΊΘΟΥΣ ἰπ ἔγ. δπἰθοθαθηί,, βρθοΐδῃ- 

ὧδ, ἂθ Μοιοπῖρυβ, Ευγγίο οὐ Οἰθαΐο, ἀϊοία νἱάθηΐαχ. " 

δύο]. 

28. 

"Ἄδρηστος Ταλαὼ υἱὸς Κρηϑηιάδαο 
πρώτιστος Ζαναῶν εὐαινέτω ἤλασεν ἵππω, 

1) δὴ --- περὶ τοῦ ᾿Αδραστου] δὲ --- παρὰ τὸν ἄνδρα σου 
γα]ρο; οουτ. βομηθίἀθυσίῃ θχθσοῖξῦ. οὐδῥ. Ὁ. 28. 

Ῥταστα. ΧΧΙΠ, 1, Τορθροαίας ἐν δὲ σὺ τοῖσι: Θτλθπᾶ, ΜοίηθΚΘ. 
-- ἀμορβέων Μοίποκο γγτο ἀμορβῶν. Εἰάθπι ὡμίλησ᾽, εἴως 

το σαυϊραΐο ὡμιλησαξωρ) ἀρθοίασ. ὡὠμίλησας, ἕως ἤβοοῦβ. 
ἡμίλησας, ὕπως ὅπως ΗΟ 5 5:5 ΚΟΘΟΗΙ ᾿ 

Τ τὼ 16 ΚΟΘΟΒΙΥ͂ 602]. 6 Ρ. 16; ὡς 
Τχοίζ. ΙΝ ὧδ᾽ ψο] ᾿ δ᾽ Ὀἅρη. Ῥ' 

ῬΤΆρΤα. ΧΧΎ. 1. Ταλαῶ᾽ 6. ΟΒΟΘΙΌΡΟΒΟΟ (ΒΟ. Απθοά. 
τ, ν. 1228 [ρ. 418 Οἰαἰβ[.]) σθρουΐ ἱαθϑηὺ 510}06118 οὐ Βουρκ ἴῃ 
Ἀῖαν. Απίίᾳ. ΙΥ̓ (1881) ρῥ. 466; οἵ, 30]]. Ρ. δ4. --- 2. εὐαινέτω] 
Ποαοραίασ περ ἐπαινετῶ. --- εὐαινέτω Ἡογτλδπη ἂρ. 510]], 1. 1.; 
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Καιρόν τε κραιπνὸν καὶ ᾿Αρείονα Θελπουδαῖον, 
τόν ῥά τ᾽ ᾿Δπόλλωνος σχεδὸν ἄλσεος Ὀγκαίοιο 

αὐτὴ γαῖ᾽ ἀνέδωκε, σέβας ϑνητοῖσιν ἰδέσθαι. ὃ 
Ῥαυβ. ΥἼΠ, 2ὅ, 9 (δ): ᾿ἀντέμαχος δὲ (τὸν ᾿Δρείονω) 
παῖδα εἶναι γῆς φησίν" .,,Ζ4δρηστος --- ἰδέσθαι“. 

2θ. 

Ὅς ῥά ποτ᾽ ᾿άἀδρήστῳ τριτάτῳ δέδμηϑ᾽ ὑπ’ ἄνακτι. 
Το. ὶ 10 (δ): λέγεται δὲ καὶ τοιάδε, Ἡρακλέα πολε- 
μοῦντα Ἠλείοις αἰτῆσαι παρ᾽ Ὄγκου τὸν ἵππον καὶ 
ἑλεῖν τὴν Ἦλιν ἐπὶ τῷ ᾿Δρείονε ὀχούμενον ἐς τὰς 
μάχας, δοϑῆναι δὲ ὑπὸ Ἡρακλέους ὕστερον ᾿Αδράστῳ 
τὸν ἵππον. ἐπὶ τούτῳ δὲ ἐς τὸν ᾿Δρείονα ἐποίησεν 
᾿Δντίμαχος᾽ οὖς ῥα --- ἄνακτι“, 

21. 

Πατρί τε κυανοχαῖτα Ποσειδάωνι πεποιϑώς. 
ΟΒοΘσΌΡοβο. ἰῃ ΒΟΚΚ. Αποοᾶ. αὐ. ᾿. 1187 [ρ. 124 Οκ615{]: 

Ἔστι γὰρ τῷ κυανοχαίτου (5810), καὶ γίνεται κατὰ με- 
ταπλασμὸν τῷ κνυανοχαίτα, καὶ οὐκ ἔχει προσγεγοαμ- 
μένον τὸ ἴ, οἷον ὡς παρὰ ᾿Αντιμάχῳ «πατρί τε -- 
πεποιϑώς “. ΄ 

28. 

Ζήμητρος τόϑι φασὶν Ἐρινύος εἶναι ἔδεϑλον. 
Ῥαυβ. ΠῚ, 2ὅ, 4 (8): Μετὰ δὲ Θέλπουσαν ἐπὶ τὸ 

ἑὼ αἰνετὼ Τὰ, [γαχαπὺ οοδάᾶ, τ6}17] Βαϊίπι. ΒΟΚΚ. ϊπᾶ., οἵ, 
ΒοΙρκ,. 1ὴ Βι)]θῦ. ἃ 611" Τηβελδ. δύοι. 1848 Ρ. 140. νέω αἰνετὼ 
ΒΙ1ΘΌ6]18, πόδας αἰνετώ Ὠπραηΐ, ϑ.011. --- 8. “ρείονα] ΟΣ, Ἐϊαβίαίῃ. 
δᾶ 1]. Ρ. 1804, 68 βΒα. Βοτα. 1419 ΒΒ8. 

ῬτΆρτα. ΧΧΥῚ, τότ᾽ 560]. 
Ετάρτα. ΧΧΥ͂Ι. κυανοχαίτα Ποσειδάονι οοᾷ, οοτν. 8001]. 
Ῥγαρτα, ΧΧΎΠΤΠ, τόδε -- Ἐριννύος 3680]. δὰ Απίῃ. 
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ἱερὸν τῆς Δήμητρος ὁ Δάδωψ κάτεισι τὸ ἐν Ὀγκείφῳ᾽ 
καλοῦσι δὲ ᾿Ερινὺν οἱ Θελπούσιοι τὴν ϑεόν, ὁμολογεῖ 
δέ σφισι καὶ ᾿Αἀντίμαχος ἐπιστρατείαν ᾿4ργείων ποιήσας 

ἐς Θήβας" καί οἵ τὸ ἔπος ἔχει, ..Ζ΄ήμητρος ---- ἔδεϑλον“.. 
Ἐχ Ῥαυβδηῖα μϑαδιὺ Ξΐ0Π0], δὰ Απΐμο]. ατ. 1, 48 ν. 90 

(οἅ. Εταποοῖ. 1600), χαθτι οἰΐανι 5:01, ΟἿ, Μοίποκ, ἴπ 
ῬΆ110]. 1 ν. 647. 

29. 

ἜἘγγύϑι δὲ προχοαὶ ποταμοῦ Μάδωνος ἔασιν. 
Τμθοάοβίυβ (Ὁ) περὶ κλίσεως τῶν εἰς ὧν βαρυτόνων 
ὯΡ. Ὀιπᾶ, δὰ 8010], Αὐἰβίορῃ. ΠῚ ρ. 418 θᾶ. Ι΄γρ8.: τὸ 
Δάδων ὑπὸ ᾿Αντιμάχου διὰ τοῦ ὦ) κλίνεται" ,ἐγγύϑι 
-- ἔασιν, ΟΥ Ομοργοῦοβο. ρ. 7ὅ Οαϊθέ, [τ|ὸῦ ΒοΚΚ. 

Απθοᾶ. ατ, Ρ. 1894]: τὸ “άδων (ἔστι δὲ ὄνομα ποτα- 
μοῦ) ὑπὸ ᾿ἀντιμάχου διὰ τοῦ ὦ κέκλιται ἀναλόγως, 
οἷον Μάδωνος. 

80. 

560801,. δ)ὰ διαί. ΤΏΘΡ. 1Π,Φ, 466: αϑμμΐπὶ νΐθ8, 
ααϊ βυπὺ Μο]διηρυβ οὐ Ατηρμίατααβ: ιοαπὺ ροθίδμι ἰδία 
οἴηπῖα, ΟΧ ΟὙ8600 ροθίδ Απύτηβομο αἀθάπχιββθ, αἱ οὐ 1086 
(Ἰοπ)σαπι Τμοθαἰάθπι Βουῖρϑὶν οὐ υὙϑύθσι 8 ἰπ πιᾶρτιο Ὀγθίϊο 
δαὈιίδιι. 

81, 

ΒΞ680]. δᾶ Ῥὶπά. ΟἹ. ΥἹ, 31: Κατεπόϑη δὲ ᾿Αμφιά- 
ραος, οἱ μὲν περὶ ᾿ρωπόν, οἱ δὲ περὶ Κλεωνάς" τοὺς 

Εταρτα. ΧΧΙ͂Χ. μάδωνος γγο “άδονος βοτρϑιῦ Π1πᾶ,., ἔασιν 
ὑτὸ ἦσαν Μοίπθξκθ ἀ6]. ορίρτ. Ῥ. 198. οἵ, 5001). ἐπ ῬμΙοΙ. 1Υ 
Ῥ. 111. --- ἴασιν 5101] πη 64, -- πρ. Μ“άδωνος ἔσαν ποταμοῖο 
Βοσσῖς ἴὰ Πϊᾶσ. Απὐα. ὙΠ] (8. 1841) Ρ. 88. 

1) ὦ Ὠϊπᾶ. ῥγοὸ ο. 
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ὃὲ ἵππους αὐτοῦ φησιν ᾿ἀοτίμαχος εἶναι ἀσυστάτους, 
οἱ δὲ Θεσσαλούς, ὀνόματα δὲ αὐτῶν Θόας καὶ 4Δίας͵ 

ὁ ὃὲ ἡνίοχος αὐτοῦ Βάτων ἐκαλεῖτο ἢ χοίνικος, 
συγκαταποϑεὶς αὐτῷ. 

92. 

᾿Αμφιγένεια. 
Βίθρῃ. ΒγΖ. νυ. ᾿ἀμφιγένεια" πόλις Μεσσηνιακή. Στρά- 
βων ὀγδόῃ). ἔστι δὲ κατὰ μὲν ᾿ἀπολλόδωρφον τῆς 
"Μακιστίας, κατὰ δὲ ᾿Δἀντίμαχον τῆς Μεσσηνίας. Ἐταρ- 
ταθιΐαη ποὺ δ)ὰ ΤὨΘΌδίαάθιη του μαυτη 6586 ΟΟἸ]ΠρΊἑυν 

6 5ἰαί, ΤᾺΘΡ. ΤΥ, 178 8ᾳ.: Ηυΐϊο (Οἀρᾶπ60) ρᾶσγοσθ ἀδί, 
αὰοβ ἔου 15 Αὐαρθῖρσοπῖα [“Ῥ]δῆϑαθθ Μίοββοαθ τηομύϑηδαμθ 

πυΐγι ΠΙΒοΙὰΘ οἷο. --- δίδ: Ἰοοατα οἰανιὺ 6] ΘῈ οΥΡ. 

99. 

ΞΌΒ0]. γοὺ. δᾶ Αθβοβ. ϑερί. 164 Ὀϊμᾶ.: Ὀγχκαία 
᾿Αϑηνᾶ τιμᾶται παρὰ Θηβαίοις, Ὄγκα δὲ παρὰ τοῖς 
Φοίνιξι" καὶ Ὀγκαῖαι πύλαι" μέμνηται καὶ ᾿φντίμαχος. 

ὕπάο μδυβοχυπὺ 808}0]]. τϑοῦ. δᾶ 100. Ρ. 820 δ)ι1πᾶ. 

84. 

Β680]. δὰ Ἐπτ. ῬΒοθη. 160: Παρϑενοπαῖος, ὡς μὲν 
᾿Αντίμαχός φησι Ταλαοῦ τοῦ Βίαντος τοῦ ᾿Δμυϑάονος 
τοῦ Κρηϑέως τοῦ «Αἰόλου τοῦ "Ἕλληνος τοῦ Δός, 
μητρὸς δὲ “υσιμάχης τῆς Κερκυόνος τοῦ Ποσειδῶνος 
ὡς δὲ Ἑλλάνικος κτλ. ΟἿ Τιμᾶ, δὰ Κ0.0]. δὰ γ. 126. 

. 1) ᾿μυκλαίους 81.011, οοηἴοττὶ ᾿Ροὴ8 ϑἰαὺ. ΤΆΘΌ. ΙΥ, 214 
βΒαα. ΥἹΙ. 826 (ΑἸαγοἰαθδ8 -- ΒδΌθηδδ γ. 829); ᾿“σβωτίους ὕρει 
Ῥαγτδᾶ. ΤΏΘΡ. 1 ». 476, Απὐταδομαπι ῬτῸ ἘΡΒοτσίομῃθ ΒΟΙῚΪ- 
πδίαμι τα 8. 2) Ῥ. 849 
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Κ΄6801, νοῦ. δὰ Αθβοβ. βορύ. δ47 Ὁ:ηᾶ.: ᾿ἀντίμαχός 
φησιν ᾿Δργεῖον αὐτόν (βδο. Παρϑενοπαῖον), οὐκ ᾿ἀρκάδα. 

98. 

“έχρις δὲ δρεπάνῳ τέμνων ἄπο μήδεα πατρὸς 
Οὐρανοῦ ᾿Αἀκμονίδεω λάσιος Κρόνος ἄγχι τέτυκτο, 

ῬΙαΐ. τη 18]. ρ, 276 Α: Γέγραφεν ᾿Αἀντίμαχος Ἡσιόδῳ ") 
πειϑόμενος ..λέχρις --- τέτυκτο “. 

860. 

Φλοίουσαν ὀπώραις. 
Ρ]αὖ. χροτϑ]. ρ. 688 Ε: Εἰπόντος οὖν ἐμοῦ ταῦτα, γραμ- 
ματικοί τινες ἔφασαν ὑπέρφλοια λελέχϑαι τὰ μῆλα 

διὰ τὴν ἀκμήν τὸ γὰρ ἄγαν ἀκμάξειν καὶ τεϑηλέναι 
φλοίειν ὑπὸ τῶν ποιητῶν λέγεσϑαι" καὶ τὸν ᾿Αντί-. 
μαχον οὕτω πῶς οοφλοίουσαν ὀπώραις““ εἰρηκέναι τὴν 
τῶν Καδμείων πόλιν. Οὗ ν. 186 Ὁ: τὸ γὰρ ϑέρος 
αὐτοῖς μαρτυρεῖ καὶ τὸ μετόπωρον, ὅτε μάλιστα χλω- 
ρὰν καὶ φλύουσαν., ὡς ᾿Αντίμαχος ἔφη, τὴν ὀπώραν 
γεννωμένην κτλ. 

51. 

Ὡς ῥα τότ᾽ ᾿Δ4ργείων κολῴει στρατός. 
Επδίδίῃ. δὰ Π. ρ. 2058, 8 βαα. Βοῃ. 1686 Β88, Σημείω- 

ΕὙάριη. ΧΧΧΥ͂. 1. λέχριε --- ἀπὸ οοἀά. --- 2. ἀντιτέτυκτο 
οοἀᾶ. Ρ]αΐ.; οἵ. ΚΟΘΟΒΪΥ ΟὐΟὨὶ. θρ. 1 Ρ. 17: ἡ ΥΟΒΘΌΣ ΙΒ οϑὺ ὃχ 
οἸἶρϑὶ γ6] σϑϑιβ ἀθβοσϊρζοπθ μ8θ0 ρϑιὐα [οἷ. 5001] Ρ. 64, Κίη]Κ6] 
Επχὶρῖθβ οὖ 818 ρύϑϑοδ, Ὁ. 88], ἃ ροθίδ δυύθιι, βο]θῖηθ 1υα 
ἄγχι τέτυκτο Βοτὶρίθμι [1886 “΄. 

1) ΤΏΘορ. ν. 160 8αα. 
Ετάρια. ΧΧΧΥ͂Ι. φλύουσαν ψα]οῖϊ. δὰ Επτ. ῬΏοθη. 882. 
Ἐταρτα, ΧΧΧΥ͂ΙΙ. ἐκολῴει Ἐϊαδέ. --- κολῴει Βυΐξίχα. [,6Χ]]. 

ΙΡ. 160. ὥς ῥα τότ᾽ ....... στρατὸς ᾿“ργεέων ἐκολώει ΒΊ]οτηΐ., 
ὥς δα τότε στρατὸς ᾽40γ. ἐκολώει ϑρομπ 46 οχέν. Οάγεϑ. Ρατὶθ 
Ῥ. 209. 



288. ἈΑΝΤΙΜΔΑΟΘΗΌΞ. 

σαι δὲ ὅτι Ὁμήρου δευτέρας συξυγίας εἰδότος τὸ 

κολῳῶ, καϑὰ δηλοῖ τὸ ἐκολῴα ὅμοιον ὃν τῷ ἐβύα, 
φασὶν οἵ παλαιοὶ καὶ πρώτης αὐτὸ δἶναι παρ᾽ ᾿ἄντι- 
μάχῳ εἰπόντι ,,ὥς ῥα --- στρατός “. 

98. 

᾿Δργειώνη. 
ϑίθρῃ. ΒγυζΖ. νυ. ἅργος. ᾿Αργείωνες λέγονται ὡς Καδμεί- 

ὥνες, καὶ ᾿Δργειώνη. ὡς ᾿Αντίμαχος. 

99. 

Ἔδρακε νῶε μολοῦσα. 
ΑΡο]]ομ. ἅθ ργόποια. ρ. 878 Β: διὰ τοῦ Ἑ ἡ νῶε παρὰ 
᾿Δἀντιμάχῳ ενϑηβεσιν ἢ) .,)ἔδρακε --- μολοῦσα “. 

40. 

Ββέορῃ. ΒγΖ. νυ. “ἴα. Ἔστιν “ἴα καὶ Μακεδονίας 
πηγή; ὡς ᾿Αἀντίμαχος ἐν Θηβαΐδι. ΟἿ, 56}0}1. ταΐπη. δὰ 
Ησοτα. Π. Β, 860. ϑβέτδν. ΥἹ ρ. 380 (ἄδρτα. 21, 38). 
Ἐθυβίαίη, δὰ 1]. Ρ. 8560, 11 βθ8αᾳ. Βομι. 2712 Βδ5. Εὕγιι. 

ΝΜ, ρΡ. 27, 25. 
41. 

Βόας ὀστρίμου ἐξήλασσεν. 
Ῥμοῖ. 1ι6χ. ν. ὄστριμα ». 268 Ηδγμ. (864 Ῥοχβ.): περί- 
βολοι κτηνῶν καὶ οἷον ἐπαύλεις" ᾿Αντίμαχος Θηβαΐδι" 

οοβοῦς --- ἐξήλασσεν “. 
42. 

Γηγενέας τε ϑεοὺς προτερηγενέας Τιτῆνας. 

1)1,.. ἐν Θηβαΐδι. 
Ετάρτα. ΧΙ]. βοῦς --- ἐξήλασεν νυϊρο; οοτν. 8:0]1. -- 

οστρίμου ἐξέλασεν βοῦς ὨυθηΐΖ. ΒΌΡΡΙ. Ρ. 40. 
τᾶρστα. ΧΙ Π. Τιοροθαῖασ προτερηγενέας τὲ Τιτ.; τὲ ἀ6]6- 

νογαηῦ Βοδηδίάθν, θαθῦμ. ὅ500]]. 
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ΒΘΘΒ0]. δὰ Αγαί. 16 (Ασαῖ. οᾶ. Β.8]10 Ὗο]. 1 Ρ. 440 5ᾳ.): 
Οὐ λέγει καὶ μέγα. χαῖρε αὐτὸς καὶ προτέρη γενεή. 
ὦ Ζεῦ σὺ καὶ ἡ σὴ γενεά" ἥτοι οἵ Τιτᾶνες. ἴσως καὶ 
παρὰ ᾿Αντιμάχῳ᾽ .. Γηγενέας --- Τιτῆνας“, 

48, 

Ἔστι δὲ τις Νέμεσις, μεγάλη ϑεός, ἢ τάδε πάντα 
πρὸς μακάρων ἔλαχεν" βωμὸν δέ οἵ εἴσατο πρῶτος 
᾿δρηστος ποταμοῖο παρὰ ῥόον «Αἰσήποιο, 
ἔνϑα τετίμηταί τε καὶ ᾿Αδρήστεια καλεῖται. 

βίσαρ. ΧΠῚ ρ. ὅ88: Ἐνταῦϑα μὲν οὖν (ἐν ᾿Αδραστείας 
πεδίῳ) οὐδὲν ἱερὸν ᾿Αδραστείας δείκνυται, οὐδὲ δὴ 
Νεμέσεως. περὶ δὲ Κύξικον ἔστιν ᾿Αδραστείας ἱερόν. 
᾿Αντίμαχος δ᾽ οὕτω φησίν" ..ἔστι --- καλεῖται“. Ἐο8- 
ἄθιῃ υϑυβιβ δϑὔοσυπί Ηδτροογαύ. νυ. ᾿ἀδράστειαν. Αροβίοϊὶ. 
Ι, 40 (81 Τιουΐβο). Ἐπδίαία. δὰ ἢ. ρ. 8δδ, 24 βααᾳ. Βοχι. 

2609 Β88. Αὐβϑθῃ. 1, 47 ρ. 18 αἹζΖ.; νυ. 1--- ὃ (“σήποιο 
ομα1880) ϑϊὰ, ν. ζδράστεια [Π|, 1 Ρ. 110 Βοτημ.1, ἀγδπηπι. 

ἰπ ΒΘΚΚ. Αποοᾶ, ρ. 842 [Ξ- Βδοῖπι. Απϑοᾶ. 1 ρ. 381]. 

ΟΕ Ζομοῦ. 1, 80. 

44. 

Ἡφαίστου φλογὶ εἴκελον, ἥν ῥα τιτύσκει 
δαίμων ἀκροτάτῃς ὄρεος κορυφῇσι Μοσύχλου. 

Β0Π0]. δϑᾷ ΝΙο. ΤΠΘΥ. 472 ρ. 88 ϑβοβποίᾶου. Μόσυχλος 
ὃΣ ὄρος τῆς Δήμνου, ὡς ᾿Αντίμαχος" «Ἡφαίστου --- 
Μοσύχλου“. Οἱ, Βουρκ. Ῥοοίν. Ἰγεν. τυ. ρ. 486 (612 84.) 

-------.ὄ.---- 

Ετάρτα. ΧΙΠῚ. ἃ. εἴσατο Αροβὺ. Ἐυθύ. --- 8. δόῳ ἀτϑιατα. 
δρυὰ Βοκῖς, οὐτὰ ἀσοῦυβ οοαα. Ηδτροογδί. 

Εταρστα. ΧΙΙΥ͂. 1. φλογὶ] πυρὶ 8680].; οοττ. ΘυΘΌΠ, 
Ἑρίοο. ΟἿΥζ. Ἐταριιθηΐδ. 1. 19 
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48. 

Οὐδέ τι ......... 

ϑερμὸν ἀναπνείων χολάδας δέρτροισι καλύψεις. 
β0801. Ηδι]. Απιῦν. δᾶ οι. Οἄ. λ, δ79: Τὸ δέρτρον 
᾿Δἀντίμαχος μὲν ὃ Κολοφώνιος τὸν ἐπίπλουν ἀκούει 
τὸν ἐν τοῖς καλουμένοις ἐγκάτοις, λέγει γὰρ .. οὐδέ τι 
ϑερμὸν -- καλύψεις“. ΟἿ Ἐπβίαίῃ. δὰ 1οο. ρ. 1700, 
9 βα. οῃ. 486 ἘΒδ88. ᾿ 

40. 

ΖΔεῖμός τ᾽ ἠδὲ Φόβος, πόδας αἰνετώ, υἷε Θυέλλης. 
Θ680]. οι. Α δὰ Ηοπι. Π. 2, 489 ὦρσε δὲ τοὺς μὲν 
"Δρης] αἵ διπλαῖ, ὅτι διὰ μέσου τῶν Τρωικῶν ϑεῶν 
τέταχε τὴν ᾿Αϑηνᾶν, καὶ ὅτι Ζεῖμος καὶ Φόβος ἴΖρεως 
υἷοί. πλανηϑεὶς δὲ ᾿Αντίμαχος ἵππων "ἄρεως ὀνόματα ᾿ 
ἀποδέδωκεν ..) Δεῖμος --- Θυέλλης“., 

4} ---49, 

᾿Ιδεώ ϑ', ὃς κάρτιστος ἐπιχϑονίων ἣν ἀνδρῶν. 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων 4Ζ]ιομήδης. 

“αῶν, οἷσιν ἄνασσον, ἐκαρτύναντο φάλαγγας. 
ῬΟΥΡΥΥ, ἃΡ. ΕἰὰΒθὺ. Ῥγαθρ. Ενδηρ. Χ, 8 ρ. 467 Α---ὖ: 

Ο δ᾽ ᾿Δἀντίμαχος τὰ Ὁμήρου κλέπτων παραδιορϑοῖ. 

Ὁμήρου γὰρ εἰπόντος ,δεώ 8’ ὃς κάρτιστος ἐπιχϑο- 

,, Ετάρτα, ΧΙῪ, οὐδέ τι αἷμα Ι ϑερμὸν ἀναπνεῖον ἨθΙΠι. 
οὐδέ τι θυμὸν ] ϑερμὸν ἀναπνείων 8601]. ὃς δ᾽ ἔτι .-...  ϑερμὸν 
ἄναπν. ΚΟΘΟΆΪΥ ΟΟη). 6ρ. 1 Ρ. 16. οὐδ᾽ ἔτ᾽ ὠναπν. κτῖ. Βειξῖ. 
-- δέρτροισι Ἐϊπιδίαίῃ,, δέντροισι Ηδυ]., δέρτροις ΔΑΙΩΡΓ. --- καλύ- 
ψειὶς Ἠδυ]. 5101]; καλύψοις ΑΥΔΡΥ,, καλύψας Ἐπδί. 
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νίων γένετ᾽ ἀνδρῶν ““1), ᾿ἀντίμαχος λέγει ,.“Ἰδεώ 9’ 
-- ἀνδρῶν““ (ἔν. 47). Καὶ “υκόφρων ἐπαινεῖ τὴν 
μετάϑεσιν, ὡς δι᾽ αὐτῆς ἐστηριγμένου τοῦ στίχου. 
τὸ γὰρ οοτὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος --- Διομήδης ““ (ἔν. 48) 
σιγῶ, Ὁμήρου κωμῳδηϑέντος ὑπὸ Κρατίνου διὰ τὸ 
πλεονάσαι ἐν τῷ «τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος“. ὅπερ οὕτω 
πεπατημένον οὐκ ὥκνησεν ᾿ἀντίμαχος μεταϑεῖναι. 
τοῦ δὲ,.λαῶν, οἷσιν ἄνασσε, πατὴρ δ᾽ ὡς ἥπιος ἦεν““2), 
Ὁμηρικοῦ ὄντος" καὶ πάλιν ἀλλαχοῦ που λεγομένου, 
Οὗ δ᾽ ἐπεὶ ἀμφοτέρωθεν ἐκαρτύναντο φάλαγγας ““5), 
ὁ ᾿ἀντίμαχος μεταϑεὶς ἡμιστίχια πεποίηκε, ..»λαῶν --- 
φάλαγγας ““ (ἔν. 49). 

80. 

Ἴδαντος κούρη. 
Εΐγχια. Μ. μ. 46ὅ, 105): Τὰ εἰς δας δισύλλαβα, εἰ μὲν 
περιττοσυλλάβως κλίνονται, διφϑόγγῳ παραλήχγεται, 

οἷον Φείδας, Φείδαντος: Οἴδας, Οἴδαντος" εἰ δὲ ἰσο- 
συλλάβως, ἑνὶ φωνήεντι, οἷον Δήδας, Μήδου" Μίδας, 
Μίδου" τὸ γὰρ διὰ τοῦ ντ κλινόμενον, Μείδας Μεί- 
δαντος, διὰ διῳφϑόγγου. οὕτως οὖν καὶ Ἴδας δου" 
ῦὅϑεν καὶ ᾿Αντίμαχος ἥμαρτεν εἰπὼν διὰ τοῦ τ, .»1δαν- 
τος κούρη“. Ἐϊυβίαίῃ. 82 Οά. ». 1890 [82 5αᾳ. Βοχι. 

19 Β48.] Ἰαυᾶαγνιὺ 85:10]], 

δ1. 

Οἱ δὲ πάροιϑε πόνοιο νενεύχασιν ἄλλος ἐπ᾽ ἄλλῳ. 

1) 11. 1 δὅ8. ἢ Θὰ β, 2384. 8) Π. Π, δθ8. 4), ὕοτβαϑ 
ὁοαβαναε ἀϊοιαν ὃσ Οά. 1|,.284, οὐ 1]. ΧΥ͂Ι, ὅ68; αὐ τϑίϊοηθ 
81 νΘΊΒΊ 108 ἀϊνθ] 16 0 βὐΔΘΥΘΒ, ΒῸ]]8 ἔδυθ μοθέβ, ὃ ἕατίο νϑουὰβ 
οββού 5.001]. ὅ) Οὗ. Ομοθσοόροβο. ρ. 84 (ὑδὶϑε, 

195 
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ὍὌτϑοο ϑίγαίοῃ. ρ. 88: Γεγράφασι μακροπαραληκτεῖ. τὰ 
γὰρ εἰς σὺ λήγοντα ῥήματα τὴν πρὸ τέλους ἔχει φύσει 
μακράν, ἐστήκασι, βεβασιλεύκασι κτλ. οἵ μέντοι ποιη- 
ταὶ πολλάκις ἐπὶ τούτων συστολὰς ποιοῦνται. ὡς .....-. 

παρ᾽ ᾿Αντιμάχῳ᾽ ..οἣ δὲ --- ἄλλῳ““. Ἰᾶοπι γογβὰβ Ἰορίίαν 
ἱπ ὕσϑσα. ἀπϑοᾶ. Οχου. ΠΡ. 296. ΤΥ ρΡ. 415. [ΟὉποθζοθοβο. 

Ῥ. ὅ66 6Οεδἰβ8}.} 

δ2. 

Τὼ δ᾽ αὖτ᾽ ἀμφὶ κονισάλεον πεπονήατο δίφρον. 
Ἠοτοάίδη. περὶ μον. λέξ. ». 4 ΠῚ ρ. 909 1μομἰ2.}]ὺ Καὶ 
παρὰ ᾿Αντιμάχῳ κονισάλεος «τῷ .δ᾽ --- δίφρον “-. 

: 88. 

“ηχμὸν δ᾽ ἐμπάξεσϑαι ἀλεείνων. 
Ἐΐγια. Μ. ν᾿ ἐρεχμός [»ρ. 871, 21] διωχμόν γὰρ 
λέγουσι (οἱ 4ἰολεῖς) διὰ τοῦ χ, καὶ ληχμόν, ὡς ᾽4ν- 
τίμαχος. »»ληχμὸν -- ἀλεείνων“. ΟἿ, Ἠοβγολ.: ληχμόν, 
λῆξιν. 

84. 

Ααχμὸν δ᾽ οὐ δείδιεν ἵππων. 
Εἰγηι. Μ. ν. λαχμῷ [». 858, 24] τῷ δασεῖ τῶν ἐρίων᾽ 

παρὰ τὸ λίαν ἔχεσϑαι. ᾿Αντέμαχος δὲ τῶν ἵππων τὸν 
λακτισμόν᾽ οἷον, ..,λαχμὸν --- ἵππων “ ἢ). Ζοπδτν. ρ. 1288. 

δ. 

Εἴγιι. αυά. γν. Κυϑέρεια [ν. 882, 8]: καὶ τὸν παρ᾽ 

Εσαρστα. 1111. Τοροθαῦυσ τῷ; οουτ. ὙΘΙσοσ Ογο0]. 6ρΡ. 1 

ῬτΆρτα. 1111. ληχμῶν ἐμπ. ϑρομῃ ἀδ οχίσ. ἮΝ Ρϑτίβ 

ἡ Ὁ Ιῃ Ἐϊγιαοϊος. οοἀά. ρογριίαν: Σέλευκος δὲ ἀξιοῖ δεὰ τοῦ 
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᾿Αντιμάχῳ τινὲς κυϑώνυμον Οἰδιποῦν, οὐχ ὡς ἡ 
κοινὴ ἔννοια, οὗ ἔδει ἀποκεκρύφϑαι τὸ ὄνομα, διὰ 
τὰ κακά, ἀλλ᾽ οὗ κέχυται τὸ ὄνομα ἀκούουσι Κυ- 
ϑογένης μὲν γὰρ ὁ Διόνυσος, ἐπεὶ μυστηριώδης ἡ 
γένεσις αὐτοῦ. ΟΥ, Ἠδεγοῖ. γν. χυϑνωνύμου. Ζοποῦ. 
ΤΥ, 72. ,Δρυὰ ροθίδιῃ ἴρβαπι χυϑώνυμος Βἰταρ]οἰΐοῦ 18 
αἸϊούαβ νἹἱάθίαν, ουϊὰβ γοσυχῃ ΠΟΙΉΘΩ δίατιθ ΟΥΘῸ ἴῃ ΟὈΒΟΌΓΟ 

οϑβϑηὺς, Ξοβηθίᾶθν. οχογοϊξί. οὐἱδί. ρ. 28. -- χυϑωνύ- 
μου Οἰὐἰδιπόδαο ροθίδιη βου ρβῖ880 ραϊαὺ 5'1011 ρ. 78. 

ὅ6. 

Πωρητὺν ἀλόχοισι καὶ οἷς τεκέεσσιν ἕκαστος 
ϑέντο. 

ϑαϊᾶ, ν. ταλαίπωρος Ὦ [11,2 Ρ. 1024 Βογηλ.]. ὁ ἄϑλιορ" 
παρὰ τὸ τλῆναι καὶ τὸν πῶρον, ὃ ἐστι πάϑος. ὅτι 
δὲ πῶρος πάϑος τί ἐστιν ᾿ἀντίμαχός φησι οςπῶρον 
τίν᾽ ἀλόχοισι καὶ οἷς τεκέεσσιν ἔϑεντο".. καὶ πωρεῖν 
λεῖοι τὸ πενϑεῖν φασι. καὶ ᾿Αντέμαχος αὖϑις" 

πωρητὸν ἀλόχοισι καὶ οἷς τεκέεσσιν ξκαστος“. 
παρὰ τοῦτο οὖν τὸ ταλαίπωρος ἐτυμολογεῖται. 

Νοίδιηι μβᾶπο ὁ ἄυορυβ β00}118. (α]ΐασο δὰ Αὐἱβίορῃ. 
ΓΡΙαὐ. 88], αἰΐογο δὰ βόορῃ. [098ἃ. 69]. 147) οοπβαγοίμδ- 

ἰᾶτὰ ο886 Κύβίο οβύομαιυ. ΟἿ 8.980). δ Εν. Ογοϑί. 392. 

ν γράφεσϑαι λάχνῳ ὃ σημαίνει λάχνην. Ηδθο δὰ Οᾶ, ε 44 
βρϑοΐδσγθ οοηϑίϑί. 

1) οὗ ϑομποίάον. 1..}. Ῥτὸ οὐ. 
Ἐταρτα. ΠΕ1ἷΚΥἿΙ. 1. πωρητὺν ΒΟΥ Ροπ χη 6886 νἹᾶλῦ Βορίηρτυβ. 

πώρητυ 8080]. ῬαΣ. δὰ Εὐτ. (πώρη Ματο.); πωρήτοιν 8080]. 
1 δαγ. δα βορῃ. [πῶρος τοί γ᾽ 6ἅ. Βομ..]; πῶρός τοι ὅ080)]. δὰ 
Ατ. -- ῶ. ϑέντο βοτγανὶὺ βϑυϊᾶ. ν. ταλαίπωρος: Ἰρῃογαιῦ οσίοτ!. 

2) Φυ80 οχσ ἢδὸ ΟὈβουνδύομθ ρμοίϊζα βὰὉ γ. πῶρος [1], 2 
Ρ. 392] ἸΙοσαπίαγ, ἀο]οηᾶδ βαθύ. ΟἿ Βεοσημαγᾶνγ. 8) Οὗ 8080]. 
ΤΥΙΟΙΣΗΙ δὰ ἴο6. 8Ρ. Ε]Π18]. Ρ. 42 ὑοῦ. κα. 



2904 ΑΝΤΙΜΑΟΘΗΌΞ. 

Ἡδβγοῦ. ν. πωρητύς" ταλαιπωρία, πένϑος. Ουΐθαβ οτι- 
ΣΡῸΒ ἰπίθυ 56 6011 18 Ἰοσαπι τοβηχοσυηὺ πᾶ. (8 080]. 
Ασϊβίορῃ.) οὐ 8501]. 

ΔῈΛΤΟΙυ. 

51. 

᾿Ελϑθὼν Εὐλεῖος πηγὰς ἔπι δινήεντος. 
Αἴμθη. Π ρ. 800 Ὁ. (ληρυί]δθ Ὀοπδθ βυπῦ) καὶ περὶ 

τὸν Εὐλέα δὲ ποταμόν, οὗ μνημονεύει ᾿Δντίμαχος 
ἐν ταῖς ἐπιγραφομέναις Ζέλτοις οὕτως ..ἐλϑὼν «-- 
δινήεντος“. 

ΙΝΟΕΒΤΑΙΕ ΒΕΡΙΒΚΒ ΡΒΒΔΟΑΜΕΝΤΑ. 

ὅ8. 

Τοὶ δ᾽ ἄρα οἷ ἀβολήτορες ἄνδρες ἔασιν. 
Εἴγια. Μ. ν. ἀβολήτωρ ἴρ. 4, 6]: βολῶ καὶ ἀντιβολῶ" 
παρ᾽ ὃ τὸ ἀβολήτωφρ, ὃ μὴ παρακαλῶν. ᾿Αντίμαχος 
Ἰαχίνῃ " ο»«τοὶ δ᾽ --- ἔασιν. οὕτως Φίλων εἰς τὰ 
ῥηματικὰ αὐτοῦ. 

1) Δέλτοι. ᾿ἘΕ]ορίδοα Απθηϑοῦ οϑγιηϊηα 8ἢ ῥὈχϑθίοῦ 
1 γᾶθῃ ἔαθτιηῦ, πο οομδίαῦ; Βοα ζογίαββθ 1Π09. “έλτοι Ἰηβοτιρίυβ 
ΟἸορίθοο ὩΌΙΠΘΙῸ αἀδένϊοίαθ ξαϊδ“. Βουρὶ ἴῃ Ῥορίϊ. Ἰγτν. Οττ. 
Ρ. 481 (614). 

Βτάρτα. 1.011. Τιορορδίυσ Εὐλείας; οοΥτ. Βοτρκ. ΟΥ̓ Μοίπϑκθ 
ἷῃ Απδ]}. οὐδ. δᾶ αΑἴμθῃ, ρ. 182. --- ΟμὨοθγοῦοβο. ἴῃ ΒΌκκ. 
ἈΑπροᾶ, ἄγ. Ρ. 1194. - 

Εταρτα. ΠΥΠΠ. ἄρα 5101 γγὸ ἄρ. Ὀαθῦπος (δα τἱΐ. 
ϑὐΔΌ1) ἘΠ γτΟ]ΟρΡῚ Ἰοσῦτη 810 τϑβηρτ: Ἰναχίδαι, τοὶ δ᾽ ἀρ 
ἀβολ. κτλ. 

2) Ἰαχίνῃ οογταρίαχα, Καταχήνῃ ΒοΙρὶ [Ὀ΄δγ. πα. ἃ. 
1880 Ρ. 800 844ᾳ.] 601]. δραγίϊδηϊ ΥἹῦ. Ηδᾶγ. ο. 16. Ηδῃο οοη- 
Ἰοοξαχαμη ρῬοβίθα ἀθβθυαιὺ Υἱῦ ΟἸΥβϑίταυβ, οὗ, Ῥορὺθ. Ἱἱγτὺ. τύ. 
Ρ. 487 (614). 
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: 59. 

Ῥίμφα δ᾽ ἐπ’ ἠπείροιο μελαίνης ὑψόσ᾽ ἀερϑεὶς 
Πηλείδης ἀπόρουσεν ἐλαφρῶς ἠύτε κίρκος" 
τοῦ δ᾽ ἔμπροσϑε ποδῶν κρήνη γένετ᾽ ἀενάουσα. 

5010], νοί, δὰ Τγοορῆν, 246 ρΡ. 12 οα. Βδοβμ., [Βοβίοοι 

1848] εἰς ϑῖν᾽ ἐρείσας λοισϑίέαν] τελευταῖος 
γὰρ τῆς νεὼς ὃ ᾿Αχιλλεὺς ἀπέβη διὰ τὸν χρησμόν" 
ὅϑεν ὁ Πρωτεσίλαος πρῶτος τῆς νεὼς πηδήσας ἀπέ- 
ϑανε. κρηναῖον δέ' φασὶ γὰρ ὅτι πηδήσαντος τοῦ 
᾿ἀχιλλέως ἐκ τῆς νεὼς πηγὴ ἀνεδόϑη, ὥς φησι καὶ 
᾿Αἀντίμαχος᾽ οοδίμφα --- ἀενάουσα“, ΟἿ. Ὑχοίξ. δᾶ 106. 

00. 

6801. Ψιοί, δὰ Ηοπι. ἢ. ἮΡ͵, 142: Καὶ ᾿Αντίμαχός 
φησι τῷ Κηφισσῷ κατὰ τὴν Δίλαιαν (Ῥοϊουπι) τεϑυκέ- 
γαι τὴν κόμην (ΔΟ1118). 

61. 
Πάντες δ᾽ ἐν χείρεσσι καλαύροπας οὐατοέσσας 
εἷλον. 

5680]. ὕϑῃ, Β δὰ ομι. Π. Ἐ, 846: Παρὰ τὸ ῥέπω δὲ 
γίνεται ῥδέψω ῥέψ ῥόψ καλαῦροψ. καὶ ᾿Αντίμαχος 
πάντες -- ἕλον“. 

62. 

Τοῖσιν δ᾽ ὑλήεντα διὰ πλόον ἐρχομένοισι. 
Τποῖδη. οι. Ηἰϑι. Π|,.42: Καὶ τὸ ᾿Δντιμάχου τοῦ ποιη- 

Εταρτη. ΤΟΙ͂Σ. 1. ἐπ᾽ ἀπ᾽ ποβίχϊ οἵἴωπθθ [Ὁοᾶ. γαΐ. δ}. 
Βδομμ., οοἀ. Μαγο. 4716 δὺῸ Θαϊξογθ ἰηβρϑοίυῃβ, Τ'ζοίζ.7; οουυ. 
ΘΟΒΘΙ]ΘΠΌΘΙΩ. --- 2. ἀπόρουσεν Τ2.; ἀνόρουσεν 8.801]. νεἰ. --- 
ἐλαφρῶς ΒοΙρὶ τὸ ἐλαφρός. ἐλαφρότερ᾽ Ἦρττα. 

Εταστη. {.Χ1]. 2. εἷλον ϑ5.΄|ο]] γγὸ ἕλον. Τὰ οαϊδ, Ρ. 100 
εἴλουν Ἰορθπάππι οοπδοῦ; εἶχον ΒοΥΡΚ. 
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τοῦ ἔπος ἐπεισῆλϑε. φησὶ γάρ που κἀκεῖνος" οαιτοῖσιν 

-- ἐρχομένοισι“«. ΟΥ̓, β6801. δὰ Νιοδηᾶ, ΤΟΥ. 29ὅ ρΡ. 69 

ΒΟΒποίά.: βαιὸν δὲ πλόον νῦν τὴν ὁδὸν τὴν πεζήν, 
τὴν πορείαν. καὶ ᾿Αντίμαχος εἶπε" ,.,τοῖσι δ᾽ ἂν ὑλ. 
- ἐρχομένοισιν “.. 

69. 

Ζήμητρός τοι ᾿Ἐλευσινέης ἱερὴ ὅψ. 
δίχα. ΥἼΠΙ ρ. 864 ἀ6 ἔοστηϊβ ἀϑουγίαι 8 ἀϊββοσθαβ: (Ἡσίο- 

δος) τὸ βριϑὺ καὶ βριαρὸν βρῖ λέγει (ἔταρται. 248) 
ον νννννον παρ᾽ Ἐμπεδοκλεῖ δὲ ,..μία γένεται ἀμφοτέ- 
ρῶν ὄψ““ ἡ ὄψις᾽ καὶ παρ᾽ ᾿Αντιμάχῳ ..Ζ4]ήμητρος -- 
ὄψ΄“.. καὶ τὸ ἄλφιτον ἄλφι (ἔν. 64). 

θ4. 

Ἔν δ᾽ ἀδόροισι χέειν εὐήλατον ἄλφι. 
Εΐγαι. Μ. ν. ἀδόροις (ρ. 18, 839). ᾿Δντίμαχος. .»ἐν δ᾽ 
-- ἄλφις. δόρυ γὰρ λέγεται παρὰ τὸ ἐχδεδάρϑαι 
δόρος᾽ καὶ δόροι, κατὰ πλεονασμὸν ἄδοροι. ἢ ἀντὶ 
τοῦ κακόδοροι. οὕτως Ἡρωδιανός. λέγονται δὲ καὶ 

κώρυκοι, ϑύλαχοι, ἀσχοί οἷον οὐ δεδαρμένοι. Οἱ 
Ηθβγοῆ. ν. ἄδοροι. 

θὅ. 

Ὡς εἴτε κλόνιος τεϑορυίης σφονδυλίων ἔξ. 
ΡΟΣ Π 8 178: Τὴν δὲ ῥάχιν ἔνιοι τῶν ποιητῶν 
ὠνομαδαν κλόνιν, ὥσπερ ᾿Αντίμαχος .οὡς εἶτε --- ἔξ". 

᾽ 

- ᾿ ,Ἶ 
Εταρτα. ΧΙΡ. εὐΐώατον γυ]ρο; βοὰ εὐιλατον οοᾶ. Ὑοιβ. 
Ῥταρτα. ΠΧ. τε ϑουρίης οοἀ. τε ϑοραίης Κἄμη. τεϑο- 

ρυέης Οδμΐθν, τεϑαλυέης 81011, δομξοχτὶ ἰᾳαὈθ:8 Ηοσα. Π, 1, 308. 
Οἀἁ. λ, 416. ν, 410. 
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θ6. 

Τὸ ῥά οἱ ἀγχιλεχὲς κρέματο περὶ πάσσαλον αἰεί. 
ατϑχωῃ. ἂρ. Οτϑζα. Απροᾶ. Οχομ, 1 ρ. 168: εἶδος εὐει- 
δής" βάϑος ἀγχιβαϑής" λέχος ἀγχιλεχής᾽ ᾿ἀντίμαχος" 
τὸ ῥὰ --- αἰεί“, 

67. 

Πολλὰ δὲ μῆλα, τάπερ ..... .. ἀφνήμονας ἄνδρας. 
Είγιω. Μ. νυν. ἄφενος (ρ. 178, 10): παρὰ τὸ ἄφενος 
γίνεται ἄφνος κατὰ συγχοπήν. ..........Ὁ ἐκ τούτον 
γένεται ῥῆμα, ἀφνῶ" καὶ ἐξ αὐτοῦ, ἀφνήμων. ᾿Αντί- 
μαχος υ»»πολλὰ --- ἄνδρας“. 

68. 

Κισσοῦ τε κλυμένοιο καὶ ἀμπελίνης ....... 
Ἡδβγο. γ. χλύμενος" λέγεται δὲ καὶ κισσός, ὡς ᾿άντί- 
μαχος" οκισσοῦ -- ἀμπελίνης “. 

᾿ 69. 

Κοίας ἐκ χειρῶν σκόπελον μέτα ῥιπτάξουσι. 
Εἰγιω. Μ. νυ. Τροία (ρ. 7710, 9 84ᾳ4ᾳ.) ἀθ σγοῦθ κοία. 

σημαίνει τὴν σφαῖραν: ἡ χρῆσις παρὰ ᾿Αντιμάχῳφ.- 
οκοίας --- μεταριπτάξουσι“. Ἑδᾶθπι μαροπὺ Εΐγτα, απᾶ, 

Ρ. ὅ8δ, ὅ0. Οτδίηπι. ἰἢ σᾶ. Αποοᾶ, Οχοη. 1 ρ. 401- 

Π υ". 8329. 

Εταστα. ΠΧΥ͂Ι. ἀγχ. περὶ π. ἐκρέματ᾽ αἰεί ΚΟΘΟΙΪΥ Οοπ:. 
6Ρ. 1 ν. 17. 

Εταστα. ὩΧΥ͂ΙΙ. τώπερ ποιεῖ ἀφ. 8:10], τάπερ ἀφν. ἄν- 
δρας ἔϑηκεν ΒοΙσκ. 

Ἐγδρτα. ΠΧΥΠΙΙ. κισσοῦται κ,λ. καὶ ἀμπελίνης πετάλοισι [ 
φυλλάδος Βοτρῖκ δρ. 8:0]. 

Εταρο. ΠΧΙΧ. χειρῶν εἰς σκόπ. μεταριπταάξουσι ποτὶ 
ΟἸΊΠ6Β; ΟΟΥΤ. ΡΟΒΙ. 
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10. 

Πϊοά. ΠΙ, 66: Τῶν δὲ ποιητῶν τινες, ὧν ἐστι καὶ 

᾿Αντίμαχος, ἀποφαίνονται τὸν Δυκοῦργον οὐ Θράκης 
ἀλλὰ τῆς ᾿Αραβίας γεγονέναι βασιλέα, καὶ τῷ τε 4ιο- 
νύσῳ καὶ ταῖς βάκχαις τὴν ἐπίϑεσιν ἐν τῇ κατὰ τὴν 
᾿Δἀραβίαν Νύσῃ πεποιῆσϑαι. 

11. 

"Ἄϊδος ἐκπρολιποῦσα ϑοὸν δόμον. 
Οτϑιι. Απθοᾶ, Ὅσοι, 1 Ρ. 301: νυκτὸς ἀμολγῷ. οὐχ ὡς 
ἔνιοι κατ᾽ ἐκεῖνο τῆς “ὥὧρας ἢ ἀμέλγεται τὰ ϑρέμματα, 
ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ μολῶ, ἀμολῶ, καὶ ἀμολγῶ, ὡς ἀπὸ “τοῦ 
ϑὼῶ οὖν γέγονε τίϑημι᾽ τὸ δὲ τιϑέμενον ἀσφαλές" καὶ 
παρὰ τῷ ᾿Αντιμάχῳ .;,4ϊδος -- δόμον “., 

42. 

᾿Δμορφύνειν ἐθέλωσιν. 
Τρι4. Ρ. ὅδ: ἀμορφύνειν ἐθέλωσιν“ ὁ ᾿Δντίμαχος, 
ἀντὶ τοῦ ἀμορφοποιεῖν. 

78. 

᾿Αφνειέστατος ἔσκεν. 

Ἐπδίαίῃ. δὰ Ἡομ. Οα. β, 190 ". 1441, 10 οι. 89 Β88. 

Τὸ δὲ ἀνιηρέστερον ὥφειλε μὲν εἶναι ἀνιηρότερον, 
μέτρου δὲ χάριν οὕτω λαλεῖται. ὡς καὶ τὸ αἰδοιέστε- 
ρον. καὶ λοιπὰ τοιαῦτα ...... «Ὁ ᾿Αντίμαχος δέ, 
ὅτι .«.ἀφνειέστατος ἔσκεν “. 

74. 

Ἐπεί ῥά οἵ ἤδυμος ἐλϑών. 

᾿ς Κχμρῖα, ΙΧΧΙ. Αἴδος -- δοὸν δομὸν Οτᾶτητα. ἂρ. ΟΥ̓ϑτ. 
Ἐοτύ. ἐκπρολιποῦσ᾽ ἀλαὸν δόμον. Ἡδπο οοπίοοξαγατα ὈΘηΪΩΤ 6 
τόσσα ΘΟτητἱοαγ!ὺ ΚΟΘΟΙΪΥ. ν 
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5680]. αη, γιοῦ, δὰ οι. Π, ΒΒ, 3: Ὅτι τὸ νήδυμος 
μετὰ τοῦ ν, καὶ οὐχὶ ἥδυμος, ὡς ἔνιοι, παρὰ τὸ ἡδύς, 
ὡς δῆλον ἐκ τοῦ νήδυμος ἀμφιχυϑείς 1). Οἱ δὲ μεϑ᾽ 
Ὅμηρον καὶ χωρὶς τοῦ ν λέγουσι" καὶ ᾿ἀντίμαχος ,,»ἐπεί 
ῥα --- ἐλϑών“. ΟἿ, Ἐπβίανμ. δᾶ Ἰοὺ. ρ. 1608, 28 Βομπι. 
128 Βδ88. 

15. 

ο΄ Εὐνεικέα δ᾽ ἦσαν ..... 
Β080]. ὕοη. Β Μοβα. δ οί, δὰ Ἤομι. 1]. (ὁ, 28: Καὶ 

τὸ νείκεσεν ἄκυρον ἐπὶ δικαστοῦ" ἐπὶ γὰρ τῶν δικα- 
ξομένων αὐτὸ τίϑησιν (Ὅμηρος)  ......... . οἱ δὲ 
νεώτεροι ἐπὶ τοῦ τὸ νεῖκος διαλύειν, ὡς ᾿Αντίμαχος 
οεὐνεικέα δ᾽ ἔσαν λόγια“. (β6μο]. Ὑ]᾽οί.: μετὰ δὲ 
εὐνείκες κρίνον“. 8.080]. Μοβα.: εὐνείκεστα δ᾽ ἦσαν 
τὰ λόγια) ἀντὶ τοῦ εὐδιάκριτα. 

10. 

Οἰχτρὰ κάτω νεύξσκε κάρηαρ. 

ΟΒοθυοΌοΒβο. πῃ ΒΘΚΚ. Απθοᾶ. Ρ. 1886: κάρηαρ᾽ κάρηας 
μὲν γὰρ οὐχ οἷόν τέ ἐστι παραλαμβάνειν τὴν εὐϑεῖαν, 
ἐχρῆν δὲ παραλαμβάνειν παρὰ ᾿Αντιμάχῳ εὐϑεῖαν, 

1) 1]. Κ΄, 2688. --- ῶ) Π., Σ, 498. Οα. 
Ετάρτη. ΟΧΧΥ͂. ἔσαν Β080. Υ6ῃ. Β, ἦφαν Ἴἥοια. 5101], ααἱ 

Ῥ. 100: ,οδουθοημάμσπι νἱἀοίυν εὐνεικέα δ᾽ ἦσαν --- (λόγια); Ρθτ- 
Βρ᾿οΣα 18 οδαβα ΘΧ δη θοθάθμξ 8 γ6] βοαῦθηῦθα8 ἈΠΕ ΔΔΟᾺΙ 
ΨΟΥΡΙΒ λόγια ἃ δομοϊδοία δαἀάἀιϊξατη θδῦ. Ομ ΏΘΙ Θ᾽ ΪῈ ΠΕΣΙο. 
εὐνείκητα δ᾽ ἔσαν λ. --᾿ βόοδοὶ. Ὑιοῦ. μετὰ δὲ εὐνείκες κρένον, 
π᾿ αὐἰδυβ εὐνεικὸὲς κρίνον ΑΠπἐΔΟῺΪ 6580 ραΐο. “ 

ΒΕΎδρτα. ΧΧΥ͂]. οἰκέτην ϑέσκε καρήαρ ατδτητη. δΡ. Οτϑτ. 
Ρν-, θ6. ἡ οἰκέτην ϑέσκε κάρη Εΐγπι. ΕἾοτ., ἡ οἰκέτης ϑέσκε 
κάρη ΟΥἼΔΙΏΤΙΩ. Δ}. Οτᾶπι. ἡ. ὅ8. --- οἴκτιστον ϑέσκε κάρηαρ 
Παθπίζ,, οἰκτρόν τὲ τίϑεσκε κι. 5'[0]], οἰκτρὰ κάτω νεύεσκε 
κάρηαρ (Ω0]]. ΤΥγρμϊοά. 15) Κορθολὶν οοπϊ. ΘΡ. 1 Ρ. 16. 
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οἷον ,»οἰκέτην ϑέσκε κάρηαρ“, ἀλλ᾽ οὐχὶ κάρηας͵ 
ἘΥδρταθαΐσση μο0 Ἰορὶθαῦ οὐϊδθ ἱἵπ Εὐγτα, ΕἸογθαΐ. ἃ. 

ΔΠ|1ΟΥ, Μέϊδηρμοβ Ρ. 177 ρυαᾶψιθ ὥτϑῃ. Απϑοᾶ. δ. 

ΤΥ ν». 58, 68. 

11. 

Οὐδὲ σπιδόϑεν προνοῆσαι. 
680]. ὕοη. ἃ δὰ Ἠοπι. 1]. 4, 1584: Καὶ γὰρ «Αἰσχύλος 
πολλάκις τὴν λέξιν οὕτως ἔχουσαν τίϑησιν, ὅταν λέγῃ 
οοὔπίδιον μῆκος ὁδοῦ“, καὶ ὁ ᾿Δἀντίμαχος ..υ οὐδὲ σπι- 
δόϑεν προνοῆσαι“, τουτέστι μακρόϑεν. Ἑΐγτα. ΜΝ. γ. 
971, 90. 

78. 

Τήνου τ᾽ ὀφιοέσσης. 
β'6801]. δὰ Αὐἱβίορι. ῬΙαὺ. 718 τρεῖς Τηνίων] ὅτι ἐν τῇ 
Τήνῳ μιᾷ τῶν Κυκλάδων νήσῳ ὄφεις καὶ σκορπίοι 
δεινοὶ ἐγίνοντο. ἢ ὅτι ἡ Τῆνος ....... ϑηριώδης δοκεῖ 
εἶναι. σκόροδα οὖν Τήνια εἶπεν ἀντὶ τοῦ δηκτικά, 
παρὰ τὰ ϑηρία. δηλοῖ καὶ Εὔπολις Πόλεσι .. Τῆνος 

αὕτη, πολλοὺς ἔχουσα σκορπίους, ἔχεις τε συκοφάν- 

τας“, Καλλίστρατος δὲ ἐπὶ τὸ σαφὲς κατηνέχϑη, ὡς 
δκοροδοφόρου τῆς γῆς οὔσης. διὸ καὶ τὸ παρ᾽ ᾿Ἄντι- 
μάχῳ ο«Τήνου τ᾽ ὀφιοέσσης““ οὐ καλῶς ἔχειν δοκεῖ. 

19. 

Φὴ δὲ γέρων οἷσιν. 
ὅ0801. ὕϑοῃ. Α δὰ ἤομι. 1, ἰ, 499: Ὁ ποιητὴς οὐδέ- 

Ῥυαρτα, ΧΧΙΧ, δὲ οἴῃ. 8680]. -- φή ῥὰ γέρων οἷσιν 
Βαυύξηι. [μ6χ]}. 1 Ρ. 2388, φὴ δὲ γέρων εἶσιν Βοτρὶ, φὴ γεράνοι- 
σιν ΒΘΚΚΟΥ. φῆ γέρον οἷσον (.,. 6. ὡς σαπρὸν σπάρτον" Βομηοία, δὰ Οβ]ἶτα, ΠῚ Ὁ. 669. ο ΔΩ το 
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ποτε ([) οἷδε τὸ φή ἀντὶ τοῦ ὡς, οἵ δὲ μετ᾽ αὐτόν, 
ὥσπερ ᾿ἀντίμαχος καὶ οἵ περὶ Καλλίμαχον. Αὰ ν. 500: 
οὐδέποτε δὲ Ὅμηρος τὸ φή ἀντὶ τοῦ ὡς τέταχεν. 
ἴσως δὲ καὶ ᾿Αντίμαχος ἐντεῦϑεν ἐπλανήϑη φἡὐ γέρων 
οἷσιν ““ εἰπών. 

80. 

ἀκαχύνω. --- [ἀκαχυνέμεν.] 
Οτατα. Απροὰ, Ὅσοι. 1 ρ. ὅδ: οἀκαχύνω“ ὁ αὐτός (Απ- 
τδ Ομ 8)" ἔνϑεν ἀπαρέμφατον ἀκαχυνέμεν. 

81. 

ἀνατυπῶσαι. 
ϑυϊᾷ, ν. [], 1 ρ». 879 Βοιημ.]7 οὐ Ζομδυ. ρ. 907. ἀνα- 
τυπῶσαι. ἀντὶ τοῦ ἀνατρέψαι. ᾿Δντίμαχος. ΟἿ 5001]. 
ἵπ ῬΏ11Ο]. ΤΡ ν. 111. 

82. 

ἄργειτε. 
Οτατα. Αποοᾶ, Ὅχομ. 1 ρ. 71: Τὸ ὃὲ ἄγρει Ζωρικῶς 
ἄγει λέγεται" καί ἐστιν ὡς προστακτικὸν ἐπίρρημα, 
καὶ τὸ πληϑυντικὸν ἄγρειτε φασί. καὶ ὁ ποιητής" 
»οἄγρειϑ'᾽, αἱ μὲν δῶμα κορήσατε“. 1)" ὁ δέ γε ᾿Αντίμα- 
χος ἄργειτε ἔφη ὑπερβιβάσας τὸ Ὁ. 

88. 

Γαιηέίδα Φοίέβην. 

Ἠδδγοὶ.: Γαιηέδα᾽ τὴν Φοίβην. ᾿Αντίμαχος. ΟἿ, Ηρρἱοὰ. 
ΤᾺ. 186. 

1) θα. νυ, 149. 
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84. 

ἑανηφόρος. 
Ἡρβγομ.: ἑανηφόρος" ἡ ἠώς. παρὰ ᾿Αντιμάχῳ. 

88. 

ἕΐν. 
ΑΡΟ]]οΩ. ὈΥ560], ἀθ Ῥχόποιι. ρ. 866 Β. ἔστι καὶ ἡ εἷν 
ἀπὸ τῆς τεῖν παρὰ ᾿Αντιμάχῳ καὶ Κορέννῃ, ἐπὶ δο- 
τικῆς ἢ ἔσϑ᾽ ὅτε παραλαμβανομένη. 

86. 

Εἰσκονιανοί. 
Ήρθδγοι.: Εἰσκονιανοί" οἱ ᾿Εφέσιοι. ὡς ᾿Αντίμαχος. 

87. 

ἐπίηρα. 
θβγοι.: ἐπέηρα᾽ τὴν μετ᾽ ἐπικουρίας χάριν μεγάλην. 
ἢ ἐκ τῆς περιουσίας" ὡς ᾿Αντίμαχος. 

88, 

ξειροφόρος. 
θβγοι. οὐ αγάχηπι. ἴθ ΒΘΚΚ. Αποοᾶ, ρ. 261: ξεειροφό- 

ρος ὁ ᾿Δΐδης παρὰ Ἁντιμάχῳ 

89. 

͵ λίες. --- λίξσσι. 

ΟΠοΘσοθοΒο. Ρρ. 181 ἀαϊ8ῖ.: Ταῦτα οὖν τὰ εἰς τὸ τῶν 

εἰς ὁ φύσει ληγόντων, μονοσύλλαβα ὄντα, μακρὸν 
ἔχουσι τὸ ἱ, καὶ προσϑέσει τοῦ ος κλίνονται. οἷον 

1) ἐπ᾽ αἰτιατικῆς ΒΟΚΙ. 
Ετάρτη. ΧΧΧΥ͂Ι. ἙΕἰσκονιανοί] Σαμονιανοί Καρβὲ., ἔϊσκον 

Ἰαννοί ϑορίῃρ. [οἷ. ὕοκβ. δὰ Οδία]]. ρ. 220], ἔϊσκον Ἰαόνιοι, 
᾿Εφέσιοι ῬπαΘ πα. Μαυϊραίθμλ ἐποίαν δ 0]]. 
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κὶς κιός᾽ .»ἀκιώτατοι ἰστοβοῆες) ..... λὶς λιόφ' ,. ὥς 

τε λὶς ἠυγένειος““2). λίες μέντοι λίεσσι παρὰ ᾿Αν- 
τιμάχῳ ἐπὶ τοῦ λέοντος. 

90. 

μεμυξότε μυδαλέω τε. 
Ἐπαβίαί, δᾷ Ηομ. Οἅ. ρ. 1740, 19 Βοπι. ὅ28 Βα8. μυξῶ" 
ἐξ οὗ τὸ μεμυξότε μ. τε παρὰ ᾿Αντιμάχῳ. 

91. 

ὀτρυντύς. 
Κ'΄6801., ὅθι. Β. Ὑιοί. δᾷ Ηομ. 1]. 1, 288: μή τις τῶν 
λαῶν τὴν ἐξ ἑτέρου ὀτρυντὺν ἐκδεχέσϑω, ἀλλ᾽ αὐτο- 
κέλευστος ἐξίτω. ἔστι δὲ ἡ λέξις ᾿ἀντιμάχειος χαίρει 
δὲ καὶ ᾿Ερατοσϑένης ταῖς τοιαύταις ἐκφοραῖς, ὡς τὸ 

πολλὴ ἀντιμαχηστύς“. ΟΣ, 5101]. ῥ. 78. 

92. 

Β0Π0]. θη. Β οὐ 1.108. 8α Ηοχι. 1], Γ᾽, 197 πηγεσι- 

μάλλῳ] ἐκ τοῦ πηγόν τὸ μέλαν" οοκύματι πηγῷ “Ὁ. 
ἐξ ἀντικειμένου δέ φησιν ἐπ᾽ αὐτοῦ .,ὖς τ᾽. ὀίων μέγα 
πῶυ διέρχεται ἀργεννάων“. ἐν λευκοῖς δὲ ὃ μέλας 
διαφορώτερος. καὶ τοὺς ἵππους τοὺς πηγοὺς ἀϑλοφό- 
ρους λέγειδ), παρ᾽ ὅσον οἷ περὶ ἱππικῆς γράψαντές 
φασι πρὸς ἀρετὴν ἵππων ἀρίστους εἶναι τοὺς μέλανας. 
καὶ τὸ κῦμα δὲ ἀντιφράξων ὁτὲ μὲν κύματι πηγῷ 
λέγει, ὁτὲ δὲ (μέλαν τέ ὃ κῦμα κάλυψεν ““5). καὶ 
᾿Δντίμαχος δὲ τὸ λευκόν ὡς ἀντικείμενον τῷ πηγᾷ 
λαμβάνει. 

1) Ἠββίοᾷ. Ορρ. 4886.:. 3) Βοπι. Π. Ρ, 109. 8) Ἀττική 
Ξ6Π0)], 68. 4) Οα. ε, 8338 δ)]1,.1, 124. 6) ἢ. Ψ, 698. 
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98, 

πυρδολόφους. 

Ῥμοί. γν. Ρ. 8688 στα. πυρσολόφους, τοὺς ἐκ παρ- 

οπτηϑεισῶν βυρσῶν ἱμάντας τεμνομένους. ᾿Δντίμαχος. 

ΟΕ Ηρθγοῖ, ν. πυρώλοφοι. 

94, 

σειρῆνα. 

Εἰγτα. Μ. ν. σειραίνω (ρ. 710, 21). σημαίνει τὸ ξη- 
ραίνω, ὡς λέγει Ὧρος ὃ Μιλήσιος" παρὰ τὸν σδείριον 
τὸν ἀστέρα... ..... κονεοον ὄνιοι δὲ πάντα τὰ ἄστρα 
σείρια καλοῦσι, τείρια ὄντα καὶ σημεῖα τῶν πλεόντων. 

Ὁ δὲ ᾿Δντίμαχος σείρινα τὸν Δία ἔφη, διὰ τὸ ἄστρον. 
ΟΥ, Ἐπδίαίῃ. ρ. 1109, δ4 Βοχῃ. 411 Βδ8. σειρῆνες, τὰ 
ἄστρα. 8101] Ρ. 90. 

9ὅ. 

Θέρεος σταϑεροῖο. 
5680]. ΡΙδί. Ρ. 816 Βε6κκ.: σταϑερόν τὸ σφοδρα ϑερ- 
μόν, ἀπὸ τῆς ἐν τῷ ϑέρει μεσημβρίας. καὶ ᾿Αντίμαχος: 
οὐϑέρεος σταϑεροῖο“.. ϑυϊᾷ, ν. σταϑερὸν [ΠΙ, 2. Ρ. 881 

ΒοΥΠΒ.]. 

90. 

σύστηνον. 
Ἡρβγοῖ. ν. δύστηνον" ἐστενοχωρημένον. τρίχινος ἢ 
χιτών, ἢ ῥυπαρός. ᾿Αντίμαχος. 

Εγαστα. ΧΟΙ͂Υ, σείρίνα Ἐΐγτα., σειρῆνα ΒΙ]οτδ, ῬΊατα ἀδ- 
Ὁ10 5001} Ρ. 90. 

1) τρύχινος 8101] (οοἸ]αἰο Εἶγτα, Μ. γ. τρίχινον). 
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91. 

τερέντερον. 
σαμπι. Αποοᾶ, Ὅχοι. 1 ῥ. 418: ᾿Αντίμαχος ἀπὸ τοῦ ὃ 
τέρενος εἶπε κατὰ συγκοπὴν τερέντερον ἢ) ἀντὶ τοῦ) 
τερενώτερος. 

98. 

φόλυες κυνες. 

Ἡδοτχοάίδα. περὶ μον. λέξ. ν. 82 [0]. Π ν. 988 [ωμοπὐἰ2.]: 

φόλυες κύνες παρὰ τῷ ᾿Αντιμάχῳ. ΟἿ, ἨΗθογοὶ.: 
φόλυες κύνες" οἵ πυρροὶ ὄντες μέλανα στόματα εἶχον" 
οἵ δὲ φύλακας. 

99. | 
χηρήιον οἶκον. 

Ἠοβγοῖ. ν. χηρήιον οἶκον, παρὰ ᾿Αντιμάχῳ, τὸν ἄτεκνον. 

100. 

Ῥαυβ. ΙΧ, 85, ὅ (1): ᾿ἀντέμαχος δὲ οὔτε ἀριϑμὸν 
Χαρίτων οὔτε ὄνομα εἰπὼν ΔΑἴγλης εἶναι ϑυγατέρας 
καὶ Ἡλίου φησὶν αὐτάς. 

101. 102. 

Καδδὲ Πύδην τε ῥέοντα. 

Πύδητος κούρη τηλεκλειτοῦ ποταμοῖο. 
ΟΒΟΘΙΌΡοΟΒο. Ρ. 139 Θαϊδί, Πύδης Πύδου, ὄνομα ποτα- 

1) δῖ. Βουρὶκ ὕχο τέρεντρον. 2) ἀντὶ τοῦ] ἀπὸ τούτου 6(. 
ΟὙδθυ; ὁοχτ. δο]}}. 

Ἐτσαστάση. ΟἹ. ΟἹ. Ὑοχατα ἰθοΐ. βουνανὶὺ Οοά. Μαγο. 489 
(ορξἴχμϑθ ποΐδ0) ΕΡ. ΟΘδἰδῖ. ἰὰ Ῥιδοίδί. Εἴγια. Μ. ρ. 7. ---- καδδ᾽ 
ναπύδηερέοντα ἰἴδοῖ ἃ ΒΘΚΚ. υϑυσραΐαΒ. [Απροὰ. τ. Ρ. 1416.] 

ΟΥ. Κοθοὶὶ. δ Θυϊηῦ. ὅσαγση. ΧΙΥ͂, 482 60]1. Οοπὶ. ΘΡ. 1 Ρ. 17. 
Ἑρνίοο. τε. ἙἘσδριοθηίδ. 1. 20 
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μοῦ, ὡς παρὰ ᾿Αντιμάχῳ (ἔτ. 101). Τοῦτο δὲ ἐναντίως 
ἔκλινεν ὃ ᾿Αντίμαχος᾽ ὅτε μὲν γὰρ ἰαμβικὸν ἐστιν, 
ἰσοσυλλάβως αὐτὸ κλίνει, ὡς ἐπὶ τῆς λεχϑείσης χρή- 
όεως, ὅτε δὲ σπονδειακόν ἐστιν, περιττοσυλλάβως αὐτὸ 
κλίνει, οἷον , Πύδητος καὶ τηλεκλ. ποτ’ ({. 102). 

108. 

ῬΥΟΌ. δὰ γοσρ. Βυο. Χ, 18 Ρ». 2ὅ οὶ]. Αάομῖβ, αὖ 
Ἠοδιοάυβ δἱΐ, Ῥμοθηϊοῖβ οὐ ΑἹρμϑβίθοθδο, ΑβθῃΟΥΒ..... .. ἣ 
ΤὨδαΒ, αα ΗἸδίσααη Αὐδοίδιθαθθ ἰθαυαϊῦὺ ἹΌΡΘΙΟ., αὖ 
Αὐ ὐϑομΒ αἰύ. ΟἿ. 1;γὰ. ἔτ. 14 Βρὶκ. 

Ἐτσδρτήῖα. 100---108 δὰ ἘΠορίδΒ τού ὖ Βουρκ Ροοίί. 
Ἰγτγυ. αταθοο. ρ. 614 οά. ΠΙ, 

ἘΒΑΘΟΜΕΝΤΑ ὉΌΒΙΑ. 

[1041 
ΞοΒ0]. οι. Β Ὑιοί, 1ιῖρ8. δὰ οι. Π, Γ, 144: ᾿4ν- 

τίμαχος δὲ τὴν Κλυμένην Ἱππάλκου ϑυγατέρα εἶναί 
φησιν. 

[108.] 

Β68011. ταΐπη. δὰ οι. Π. Εἰ, 389: μητρυιή" ἡ τοῦ 
Ἑρμοῦ μητρυιά. Ἠερίβοια δὲ ἡ ἀέρια καὶ μεγάλα 
βοῶσα. ᾿Αντίμαχος δὲ ὁ Κολοφώνιος τὴν Ἠερίβοιαν 
μητρυιὰν Ὥτου καὶ ᾿Εφιάλτου παραδίδωσιν. 

Εχδρτήγα. 104. 106 8 Ὑϑοθηβίοπθα Ηοχμου οϑχη 
βρθοίασθ σἱἀϑπίασ. ΟἿ, β00]1. Ρ. 98). 

1) Τιϑοῦμδο βίσμδ Ροβ. Βουρκ, 2) Ἰάθχῃ να]οὺ ἀθ ἔχ. 110 
Ἰὔθη. [8101] Ρ. 116.] --- 8080]. θη. ἃ δὰ Ηοχι. Π, Ρ, 184: Ὁ δὲ 
"“Δντίμα ος ἐκ τούτου (ἑστήκει ὥς τίς τε λέων περὶ, οἷσι τέκεσ- 
σιν, ᾧ δά τε νήπι᾽ ἄγοντι συναντήσωνται ἐν ὕλῃ Ι ἄνδρες 
κτλ.) πλανηϑεὶς ὠήϑη καὶ τὸν ἄρσενα σκυμναγωγεῖν. 
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[106.] 
Οἱ δὲ τὸν αἰνοτάλαντα κατέστεφον. 

Ομοοχον. ρ. 280 58ᾳ. Θαἰβέ, [Βοκκ. Απροᾶ. ατσ. ρ. 1422]: 

ὅτι δὲ καὶ τοῦ τάλας τάλαντος ἦν ἡ γενική, δηλοῖ 
ὁ Ἱππῶναξ εἰπών ..τί τῷ τάλαντι Βουπάλῳ συνῴκη- 
σας; ““ καὶ ὃ ᾿Δἀντίμαχος δὲ γινώσκει τὴν διὰ τοῦ ντ 
κλίσιν, ἐν οἷς φησὶν ..οὗ δὲ τὸν -- κατέστεψαν““.. Τὰ 
ὁ0α. Μαγο. 489 [6Οεϊ8, Ῥγχαοῖ, Εὐγια. Μ. ρ. 8] ὑὐϊρυϊογ 

ΟΔΙ στϑομο. 

[1071 
Αἰνοδρυφὴς δὲ τάλαινα τεοῦ κάτα τυμβοχόησα. 

Ἡσηο νϑυβϑαϊα, αὔθ αϑἴοχγύ ΑΡΟ]]ου. Ὥγβο. ἀθ ῬσΌμΟμ,. Ρ. 
856 Ο΄, ΑἸ Δ ΟῊΣ 6886 6]. Λ ΔΙΟΚΘΊΔΟΥ δα ΤΏΘΟΟΣ, ρΡ. 824 Β. 
Οἵ. 5011, Ρ. 110. 

[108.]᾿ 

ἀβολητύς. 
ἘΕΐγτα. Μ. ν. ἀβολητύς ἢ) [». ὃ, 5607] ἔντευξις, ἀπάντη- 
σις. ΒΙοχαῆθ]α (1π Ομ} τι. Αἀάοπηά. ρΡ. 400) δἀὰιϊὺ ᾿φντίέ- 

μαχος, αὐυοα 6ὁΧ ο0α106 αὐυοᾶδηλ βΌΙΩΡΒι886 σἱαθίυσ. ΟἿ᾽, 

5101], », 78. Εταρτα. 91 (ὀτροντύς). 

[109.] 

πηῶν. 

Ἠδβγοῃ. νυ. πηῶν" φίλων. συγγενῶν. ὍΡΙ ϑβοβιμϊαί: 

Απὐδομ 8. ΞΟ]. δ)ὰ Νιο. ΤΏΘΣ, 8 Ἰδαᾶανιὺ βοῆχα. 

Ετδρτα. ΟΥ̓́. αἰνοτάλαντα κατέστεψαν οοα. Μᾶτο.; λινότα- 
λαντα κατέστυγον οοα. ΒΟΚΚΟΥ͂Ι. --- κατέστεφον ϑομποίαοι δὰ 
δ Στὰ. Π. Ρ 661. 

1) δῖο ἴμοχ. βδηρεοσιη.; ἀβολῆτις νσυϊσο. ΟἿ, 5.01]. Ρ. 18. 
20 
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[110.] 

ψαυχρόποδα. 
Ηθβγομ. νυν. ψαυκρόποδα᾽ κουφόποδα, ἄκροις τοῖς 
ποσὶ ψαύοντα. Απἰηδομὶ 6886 οἱ. βοισαί, Ῥχονοσϑῃ8 
δα γι. Μ, ὑ. δ17, 40. 

ΟΗΟΕΒΙΣΌΒ ΙΑΒΈΝΒΙ5. 

Βίορῃ. ΒγζΖ. υ. Ἴασος. πόλις Καρίας ἐν ὁμωνύμῳ νήσῳ 
κειμένη ...... ὁ πολίτης αὐτῆς Ἰασεύς, ἀφ᾽ οὗ Χοι- 
οίλος ἐὼν Ἰασεύς. Οἷ. ϑυϊά. γν. Χοιρίλος [Π, 2 ν». 
1691, 12]. Επᾶοο. ». 487, 8. ἩΗοτγταί. Εἰρὶβί. 11, 1, 

282 βαᾳ. Οτδίῃβ ΑἸθχαμᾶγο σορὶ Μϑρτο ἔαϊὺ 1116 [ Οιοο- 

ΥἼ]08, που] ΒΒ ΑὉΣ ὙΘΥΒΙΘ.Β οὗ 2816 παίὰβ [ γχοίϊψυ δῦ δοοθρ- 

ἴοΒ, τϑρῷ8]6 ποπιΐϑιηδ, ΡὨΠΠΠΡροβ. ἡ ΟἿ, Ἐρϊ80. δᾶ Ρὶβ. 888. 

Ουτί. Βυξ, ὙΠ, 17, 8. 

ῬοΥΡραυτ. δα ον. Εἰριδὺ. δὰ ΡΒ. 857: Ῥοθία ρθ85:- 
τα 5) δαϊῦ ΟΒοοΥαΒ [1116], αυὶ ΑἸθχαπάγυτη βοοαύαβ οροτὰ 
οἷὰΒ αοβοσῖρβιύ. ΗύϊὰΒ οὔλμΐπο βορύίθση ὙΘΓΒῈᾺ8 δια ϑηίυτ, 
οὐ ΑἸοσχϑμ ον αἰσχ1880 ἔουίασ, τωυϊζαχη τ8}160 86 Τ ογβιίθα 
ἨΗογμθΥὶ 6880 αὐϑπι ΟΒοουῖ ἈΟΒΔ]]θμι. ΟΕ Αοχ. δᾶ Ἰοι. 
Ααβοη. Εἰρὶβί. ΧΥΙ ρ. 681 Τ0]]. 

Οδττηθη, ουΐὰβ ἰπβοχίρίϊο οϑὲ “αμιακά (βυϊα.) μαυΐο 
ΟἸοθσ]ο υἱπαϊοδμάπτα 6586 μοαϊα οομπϑίδῦ. 

ϑυρβίαϊαᾶ. ΝϑΘΚΘ ΟἸοθυ. ρ. 87 βαᾳ. 196 δβᾳῃ. 
ΘΌΆΘΌΠΘΣΙ Ρ. 22. ΒΔΘὮΣ ἴῃ Ῥδυγὶ Επογοὶ. ΠΡ. 832. 

1) Ῥογρᾷγν. δὰ 106.: Αοοθρθσγαὺ δυΐθχι ῬΥῸ ΒΙῃρῸ 18 γθθῖρυθο. 
Β'ῃρΌ]ο8Β ῬΒΠΙΡΡΟΒ. ϑαϊᾶ. ν. Χοιρίλος" ἐφ᾽ οὗ ποιήματος κατὰ 
στίχον στατῆρα χρυσοῦν ἔλαβε. ϑαρτδ ». 367. 2) ΟΣ, Ῥοτγρῇστ. 
δα Εριϑὺ, Π|, 1, 282. 
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Εὖ εἰδὼς ὅτι ϑνητὸς ἔφυς σὸν ϑυμὸν ἄξεξε, 

τερπόμενος ϑαλέίῃσι" ϑανόντι τοι οὔτις ὄνησις. 
καὶ γὰρ ἐγὼ σποδός εἰμι Νίνου μεγάλης βασιλεύσας. 
κεῖν᾽ ἔχω ὅσσ᾽ ἔφαγον καὶ ἐφύβρισα καὶ σὺν ἔρωτι 
τέρπν᾽ ἔπαϑον' τὰ δὲ πολλὰ καὶ ὄλβια πάντα λέλυνται. ὅ 

ἥδε σοφὴ βιότοιο παραίνεσις, οὐδέ ποτ᾽ αὐτῆς 
λήσεαι. ἐκτήσϑω δ᾽ ὁ ϑέλων τὸν ἀπείρονα χρυσόν. 

Αἴμϑα. ΙΙΠ ρ. 886 Ἐ: Τί γὰρ τῶν ἐπιτρῖψαι δυναμέ- 
νῶν παρέλιπεν ὃ καλὸς οὗτος ἐποποιὸς καὶ μόνος 

ξηλώδας τὸν Σαρδαναπάλλου τοῦ ᾿Δνακυνδαράξεω 

βίον, ὃν ἀδιανοητότερον εἶναι κατὰ τὴν προσηγορίαν 
τοῦ πατρὸς ᾿Αριστοτέλης ἔφη. ἐφ᾽’ οὗ τοῦ τάφου 
ἐπιγεγράφϑαι φησὶ Χρύσιππος τάδε ..εὖ --- χρυσόν “. 
Ερὶργδιασοα, 00 δϑογυπί οὐϊδια ὅΞ'6080]. δὰ ασϊβίορῃ. ἀν. 

1021. Ευᾶοο. ρ. 812. Ῥμανουίη. νυν. Σαρδανάπαλος [ρΡ. 
1688, 158 544.}] -- Υ,. 1--] μεροιὺ Αμπίδο]. "Ῥ]δπαά, 

Ερίρτ. 1. εἰδὼς] δεδαὼς 0801]. Αν, Επὰ. Ῥῇηδν. --- σὸν] 
81. Πι1οα, Τχοίς. ΕἘπαβὲ. Τηΐθσρο]. δίχα. (τὸν οοἀά. ἀπ0) [ἸΔΟΟὈ 68. 
ἌΓΟΣΠΘΚ67; ὃν β68ο]. Ασ. Ἐπᾶ. Ῥδαν.; τὸν γϑ]]αυἱ. --- 3. τοὶ ΟἹ. 
Ἐπὰ. Ρμᾶν.; σοι Ὀὶοά, Τχοῖζ. Δί. Ρ]δῃ. --- 8. βασιλεύων 680]. 
Ατ. Επά. Ῥμδν. --- 4. κεῦῖν᾽ δ1᾽5 Αἴμθϑῃ.; τόσσ᾽ Πῖο ΟἾγ. ΤὨΘο- 
ἄογ. Απίῃ. Ῥαᾳ]. Απίῃ. Ραπυᾶ. αθοσρ. Ηδι.; ταῦτ᾽ το]ϊααὶ. --- 
καὶ ἐφύβρισα] καὶ ἀφύβρισα νε] κἀφύβρισα οοἂᾶ. ρμ]οτίαυθ 
δέχ θοηῖθ; τ καὶ ἔπιον Απίῃ. ῬᾺ]., οὗ, Επιβία! ἢ. δὰ ἢ, ρ. 166, 
69. 1294, 86 Βομι. -- σὺν ἔρωτι] 516 ΑἰΒ.: μετ΄ ἐρώτων 8680], 
Αγ. Απίμ. Ῥᾳ].; μεϑ’ ἐρώτων Ἐπὰ, ῬΒᾶν.;: μετ᾽ ἔρωτος το]ϊαυί. 
--- ὅ. τερπνὰ πάϑον ϑίθορῃ. ΒγΖ2.: τέρπν᾽ ἐδάην Δί. Ῥα]. Απί. 
ΡΊδῃ. --- πολλὰ] λοιπὰ ὮὯϊο ΟἾγ. --- πάντα λέλυνται] δ᾽. Αἰδ.; 
πάντα λέλειπται Ἀϊο. Απίῃ. ῬΑ]. ἸΤμθοαοτθίύ. .. ἄϑοσσ. Ηδιι.; 
κεῖνα λέλειπται τοϊϊαυά. --- 6. οὐδέ ποτ᾽ αὐτῆρ} ἀνθρώποισιν 
Ιηΐοτροϊ. βέγα. Θτϑζησα. ΕἾοσ. Απΐμ, Ε]δη. Ιδοοῦβ; οὐδέ ποτ᾽ 
ἐσθλὴ ὅο801. Αν. Επᾶ. Ῥμᾶαγν. --- 7. λήσεαι) 316. Μοίηοκο; λησά- 
μεϑ᾽ ἨδΟΚΟΙ οοχητι. 4ἀθ Απέὲβο]. στ. ΠῚ ῥ. 8δ; λήσομαι Αἰμθη. --- 
λήσ. --- χρυσόν] κεκτήσϑω δ᾽ ὁ ϑ. σοφίης τὸν ἀπ. πλοῦτον 5680) 
Ατ. Ευα. Ῥδδν. 
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(14.008 Απέμο]. αν. οὶ. Π {1ωὲ08. 1814} γ». 6082 8ᾳα. Ξε 
1 (εἃ. 1794) ». 117 [1 ν». 185 Βγυμοκ)]). Ογσϑιιτηδίου3 

ἴῃ (οᾶ. Ιδϑὺγ. ΧΧΧΙ͂,, 16 [0]. 7“. Οὐοἀά. αυδίξαον ϑἔτδῦ. 

ΧΙΥ͂ Ρ. 612 ἴῃ τιᾶτρ. (ν. ἱπῆγβ). -- 1---ὃ Ὀϊοᾶ, Π|, 28ἢ. 

Ἰχοίζ. ΟἿ]. ΠΙ, 458 5αα. -- 1---8 ἃ Βίγδθομθ Ῥσϑρίοι- 

ΙΏΪ880890 ΠἸῸ οὐἱάδη δΟΩΥΔΡΏΣΙ δα βουιρβιὺ 1πύθυρο ἰδίου, 

ὑπὰθ ἴῃ οοἀᾶ, ποππ]]05 ἰγδηβιοσυπ, οἵ. Κγδτη. Υο]. ΠΙ 

Ρ. 1ὅ9; 1--2 (εὖ --- ϑαλέῃσι) Ἐπ8ι. δὰ Οἁ. Ρ. 1447, 
80 Βομι. 98 Βδβ. 8---ὅ (βοα γν. 8 ρμοβὲ 4. δ οο]]οοϑίο) 
ΟἸδια. ΑἸοχ. ϑέχοια. Π ρ. 117 (411 Ὁ) 8510. 491 Ῥοίϊ. 

Τμοοάογοῦ. ζταθο. δ, ουταί, ΧΙ [00]. ΙΥ̓, 2 ν». 1089 

Ξ6Π 126]. αθοσρ. Ἠδιηαγί, ἴῃ τϑι. ἀποοᾶ, Οχοι, [ΕΥ̓͂ ρΡ. 

219. -- 4--ὃ βδμαν. ΧΙΥ͂ ρ. 6723). Ὁῖϊο Ομσγε. 1Υ͂ ν. 
81 [186 8.1. Απίῃ. Ῥδ].1 (1108. 1818) Ρ. 899. Κίθρῃ. 

ΒγΖ. νυ. ᾿Δγχιάλη; νοτῦα ταῦτ᾽ ἔχω -- ἔπαϑον ῬΙ]αί. 
χηογ8]. Ρ. δὅ46 Α. ῬοΪγ᾽. ΥἼΠ, 12 ». δ16 Βοῖῖ., ταῦτ᾽ 
ἔχω --- ἐφύβρισα Ῥ]αϊ. ». 380 Ἐ; οδοβάθχη γϑυβὰϑ Υϑϑρὶ- 

οὐσπῦ ταῦ] βοσιρίοσοβ, οἵ. Αἴμβοῃ. ΧΙ ρ. δὅ29 Ε', Οἷς. 

Τυβο. Ουϑοβί. Υ. 8ὅ, 101. 0 8υ. ΤΠ, 82, 106. Νιοοί, 

Ομομιαῖ. Ρ. 417 Βοππ. ἘΕϊυδίδί. δὰ 1]. Ρ. 766, δὅ9 οπι. 

6018 Βαε5. 1224, 8385 ἔοι. 1807 Βα9. 

1) ᾿ΕἘπὶ τοσοῦτο δὲ προήχϑη (ϑατάδῃηδρα)υ8) τρυφῆς καὶ τῆς 
αἰσχίστης ἡδονῆς καὶ ἀκρασίας ὥστε ἐπικήδειον εἰς αὑτὸν 
ποιῆσαι καὶ παραγγεῖλαι τοῖς διαδόχοις τῆς ἀρχῆς μετὰ τὴν 
ἑαυτοῦ τελευτὴν ἐπὶ τὸν τάφον ἐπιγράψαι τὸ συγγραφὲν μὲν 
ὑπ᾽ ἐκείνου βαρβαρικῶς, μεϑερμηνευθὲν δὲ ὕστερον ὑπό τινος 
Ἕλληνος" ,,δὺ --- λέλειπται“. 2 ὺῚ Οφορτδρμυβ ροβίαυδηι ἰῃ- 
ΒοΥΣΡ ΟΠΘτα ΠΟ 1θθίταθτῃ 1180ὼὶ.., Σαρδανάπαλλος ὃ '᾿ἀνακυνδα- 
ράξεω παῖς ᾿4γχιάλην καὶ Ταρσὸν ἔδειμεν ἡμέρῃ μιῇ. ἔσϑιε πῖνε 
παῖξε, ὡς τάλλα τούτου οὐκ ἄξια“ Ἰαυδανϊδ, ροχρίῦ: μέμνηται 
δὲ καὶ Χοιρίλος τούτων (Ὁ) καὶ δὴ καὶ περιφέρεται τὰ 
ἔπη ταυτί, ταῦτ᾽ ἔχω --- λέλειπται". 
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ΟἿ, Ιβδοοῦθβ Απέμοὶ]. ατ. ο]. ΥἹ (Λάμποί. 1, 1) ". 
878 5αα. σα, τηδὶ. Π᾿ ν. 915 οἃ. 1108. 1817.] 

Ἐρὶστυδιλγηᾶ, ΟΘΙΘΌΘΥΥΪ τα ΟἼΒΟΘΙ]Ο ποβίτο ἐὑγιρυλ 
Νϑθῖκθ, βθα γϑβ νδ]θ ἱποοχγίδ; οἷ. Βουρὶς. Ῥοθίν. ᾿γυὺ. ατγ. 
Ρ. ὅ206 (671 οἅ. Π1.) Κυϑιηθσ. δὰ βέχσβαρ. 0]. 1Π ρ. 189. 

ΑΝΥΤΕ. 

Ραυβ. Χ, 88, 18 (7): Τοῦ δὲ ᾿Δσκληπιοῦ τὸ (ἐν 
Νναυπάχτφῳ) ἱερὸν ἐρείπια ἦν. ἐξ ἀρχῆς δὲ ὠκοδόμησεν 
αὐτὸ ἀνὴρ ἰδιώτης Φαλύσιος. νοσήσαντι γάρ οἷ τοὺς 
ὀφθαλμοὺς καὶ οὐ πολὺ ἀποδέον τυφλῷ ὁ ἐν ἜἜπι- 
δαύρῳ πέμπει ϑεὸς ᾿ἀνύτην τὴν ποιήσασαν τὰ 
ἔπη φέρουσαν σεδσημασμένην δέλτον. τοῦτο ἐφάνη τῇ 
γυναικὶ ὄψις ὀνείρατος κτᾶ. ϑίορμ. ΒγΖ. ν. Τεγέα᾽ ἦν 
ὃξ χαὶ μελοποιὸς ᾿ἀνύτη Τεγεᾶτις. ΟἿ, Απὲρ. ὙΤΏθεβ. 
ἴα Απί. αν. ΠΡ. 101, υὐἱ ϑῆλυς Ὅμηρος Δρρο]]δίυτ. 
ΡΊυτα ἄδοϊξ Του 6] ἴὰ ῬϑΌΪΥὶ Ἐπογοὶ. 15 Ρ. 1218 βᾳ. 

Ῥορίγιϑιη πὸ δηίθ ΟἹ. ΟΧΧ νιχῖβθὸ α Ταῦδϑη. ΟΥ̓. 
δὰ αταθο. 838 8 δὅ2 ρ. 180 Οἰΐο. οοἸΠριίαν ἢ). 

1) Τί γάφ μοι περὶ ᾿ἀνύτης λέγειν; ...... τῆς μὲν γὰρ 
Εὐϑυκράτης τε καὶ Κηφισόδοτός .΄... εἶσιν οὗ δημιουργοί. 
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Ραα. 4, 1. 1... Ἐρικϑόνιος. 
, 18. Αάᾶο: Ρχοροτί, 11, 1, 19. 
6. 
8. 

16, 
9. 
81. 
89. 

ὅ8. 
ὅ9. 

60. 

68, 

66. 

Π. 

Αα ἔν. 1 Οὗ Ῥμη]οᾶθπηι. περὶ εὐσεβ. ν. 61 αοτρ. 
Αἀὰο: Εσϑρτη. 8. Αἴμθη. ΧΙ ρῥ. 410 Β: Θεόλυτος δ᾽ 
ἐν δευτέρῳ Ὥρων ἐπὶ λέβητός φησιν αὐτὸν (ε6. τὸν 
Ἤλιον) διαπλεῦσαι, τοῦτο πρώτου εἰπόντος τοῦ τὴν 
Τιτανομαχίαν ποιήσαντος. --- Ἐτατα. 9. ῬΗΣ]οάδχ. 
περὶ εὖσ. Ρ. 48 αομαρ.: Τὰς Ἡρπυίας τὰ μῆ[λα φ]υ- 
λάττειν ᾿ἀκο[υσίλ]αος, ᾿Επιμενίδης δὲ καὶ τοῦτο καὶ τὰς 
αὐτὰς εἶναι ταῖς Ἑσπερίσιν' ὁ δὲ τὴν Τι[τα]νομαχίαν 
[τὰ] μὲν μῆλα φυλάτίτειν........ 
40. [,. ἑξῆς. 
Ογρσ. Ετδαρτα. 9. ΟἵΓὈ. Ρμιη]οάον. 1. 1, ῥ. 17. 

- - 22. Οἔ γον. σηθίγ. 88. Αὐβθῃ. ρ. 866. 
ΠΙδᾶ. ρᾶγν. Εσαρτα. 2. Υ. 4 καί κε --- ἐἀἐναϑείη Ἰαυάαΐ 
ΡῬ]αῦ. τόσ]. Ρ. 887 Ε΄. 
Τοϊορουία. ΟὟ. Τχοίζ. δὰ γοοόρην. 818 Ρ. 809 ΜῈ8]]. 
Εγδρτα. [3]. Υ. Εἶχα. Απ6 110. ᾿ἴὰ ΒΣῦ8Β6 81. Ορπβο. 1 

. 689. 
Ὁρομαί. Εχοῖα. ΟΥ Οοτὺ. Ηομι. ρ. 826 Οοοίἑ). 22 
Νιθύζβομο. Τῆς δὲ πανηγύρεως λυϑείσης ὁ ποιητὴς 
εἰς Ἴον ἔπλευσε πρὸς Κρεώφυλον κἀκεῖ χρόνον δι- 
τριβε. 
19. Ἐπικιχλίδες. Αἰμοι, ΠΠ Ρ. 6ὅ Α: Ὅτι τὸ εἰς Ὅμη- 
φον ἀναφερόμενον ἐπύλλιον, ἐπιγραφόμενον δὲ Ἐπι- 
κιχλίδες, ἔτυχε ταύτης τῆς προσηγορέας διὰ τὸ τὸν 
Ὅμηρον ᾷδοντα αὐτὸ τοῖς παισὶ κίχλας δῶρον λαμβά- 
ψειν, ἱστορεὶ Μέναιχμος ἐν τῷ περὶ τεχνιτῶν. ΟΥ̓. 
ΧΙΥ͂ γν. 689 Α. ͵ 
Ματγρτίεμ. - Ευβίχαξ. δὰ Αγσίβίοί. Εΐὰ, Νίοοχα. ΥἹ, 7: 
παράγει δ᾽ εἰς μαρτυρίαν ...... ποίησιν αργίτην 
ὀνομαξομένην Ὁμήρσυ᾽ μνημονεύει δ᾽ αὐτῆς οὐ μόνον 
αὐτὸς ᾿δΔριστοτέλης ἐν τῷ πρώτῳ περὶ ποιημάτων, ἀλλὰ 
καὶ ᾿Δρχίλοχος 1) καὶ Κρατῖνος καὶ Καλλίμαχος ἐν τοῖς 
πιγράμμασιν μαρτυροῦσιν Ὁμήρου εἶναι τὸ ποίημα. 
Ἰποοχῦ. βϑᾶ. ἔγαστω. Αἀᾶθ: 
Τυδείδης, οὗ πατρὸς ἔχων μένος Οἰνείδαο. 

Ἐν δ᾽ ἄνδρες πολέμοιο δαήμονες ἐστιχόωντο 
Ἀργεῖοι λινοϑώρηκες, κέντρα πτολέμοιο. 

1) ̓ ἀριστοφάνης ΒΌΒΙΚ.; ἀλλὰ καὶ ᾿ρχιλόχοις Κρατῖνος ΒοΥρκ. 

“ 



Ῥαρ. 11. 

78. 

98 
122, 

126. 
182. 

188. 

140. 

152. 
188. 

188. 

16ὅ. 

1171. 

200. 

262. 
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Οοτὺ. Ηομι. ν. 896 Ααοοἰί]. 21 Νιοίσβοθθ. (Ηουλθσνβλ 
τιμηϑεὶς μεγάλως παραγίνεται εἰς Ἄργος καὶ λέγει 
ἐκ τῆς Ἰλιάδος τὰ ἔπη ταδε᾽ ΟἿ δ᾽ Ἴάργος --- Διομήδης 
[Β ὅ69--ὕ68] Τυδείδης, οὗ πατρὸς ἔχων μένος 
Οἰνείδαο" ἢ, καὶ Σθένελος --- νῆες ἕποντο [ν. 
δ64---ὅ68]",,ὄὲν δ᾽ ἄνδρες --- κέντρα πτολέμοιο“. 
ΑἸ]ομιδθοηῖβ. Δαάθ: Εσασηι. 7. ῬὨΙοάθδιη. περὶ εὖσ. 
Ῥ. ὅ1: Καί) τῆς ἐπ]; Κρόνου ξωῆς εὐ]δαιμονεστάτης 
οὔσ]ης, ὡς ἔγραψαν Ἡσίοδος καὶ ὁ τὴν [᾿4λκμ]εωνίδα 
ποήΪ σας]. 
Ῥαμδὶβ. Αἀᾶάθ: Εσδαψιι. 8. ῬΒ:οᾶάθπι. περὶ εὖσ. Ῥ. 
42 ἀομρ. Παρὰ δὲ τῷ ποή σαν ]τ, τὴν 4Δανα[ΐδα] μη- 
τρὸς τῶν ϑ[εῶν ϑ]εραπου[τ]ες ΚουΊοῆτεο. 
8Βᾳ. Η68. ἔταψιη. 81. Οὗ, Ῥδηοά. περὶ οὖσ. Ρ. 49. 
Ηδε68. ἔγαρτω. 106. ΟΥ̓ Ῥμϊ)οᾶ. περὶ εὖσ. Ρ». 17. --- Αἀᾶθ 
Εταρστα. 10ὅ8. Ῥμϊ]οάρπ. Ρ. 84 ἀθ ΑΡΟ]]1η6: []σέοδος 
δὲ καὶ ᾿Ακοϊυσ)ίλαος μέλλειν [μὲν] εἰς τὸν Τάρταρον 
[ὑ]πὸ τοῦ Διὸς ἐ[μβλη]ϑῆναι, τῆς Α4[ητοῦς δ᾽] ἱκετε(ο)γυσά 
σης ἀν]δοὶ ϑητί ὐσαι]. 
Ἠρθβ. ἔταρτη. 118. ΟἿ. Ρμιηοᾶ, περὶ εὖσ. Ρ. 34. 
ἔϑ. ἴγϑχτα. 186. Οἵ, Εὐγτα. ΔΏρ6]. ἃ. Εχίβο}]. ΟΡβο. 

Ῥ. 689. 
Ἐ96. ἔγαστη. 1871. Οὗ Εἴγια. Αὔρ6]. δρΡ. ΕΒ ΐΒ0}}, Οραβο. 

Ῥ. 687, 
Ηδ68. ἔγδρτα. Αἀάθ: Εσασιι. 1618. ῬὨΣοάθτ. περὶ εὖσ. 
Ῥ. 60 ἴονρ., υΣ ἀθ Δοίβθοῃθ βϑυύτῃο δβϑῦ. 
Εταρτα, 111. Οὗ βέγδ᾽. ΧΙΝ ὑ. 668. 
Εσδρτα. 179. ποὺ. μοιρέων») Αἀάθ: Μοΐποἶκο Α18]. οὐἱξ. 
δα Αἰἴμθῃ. ρῥ. 21. 
Ετδρστα. 180. 181. Οὗ Μοίποκ ἴῃ Πρι. 1 ρ. 827. 
ἴῃ ποία Ἰοχοηάυχη: ΗἩΌΘΌμοαΙ Ηθστα. 1 (1866) ἔδ5ο. 2 
Ῥ. 821. 
Ετ. 207. ν. 2. ἡβώντων] γηράντων ΒΟΥ 1 Ζίτητα στη. 
Ῥλαχῖῖθ ὙΠΙ (ἃ. 1841) ν. 8ὅ. 
ΕΣ. 242, Οὗ Εἰγιῃ. Μ. ν. ἀψεγέως [Ρ. 188,923]7" καὶ 
τὸ ἀπτερέως παρ᾽ Ἡσιόδῳ, ἀπὸ τοῦ πτερέως τὸ 
ταχέως, αἱ Αῃοη.: ᾧ ΒΥῸ παρ᾽ Ἡσιόδῳ οἰΐδια ἢ. 1. αὐ 
ΒΌΡΙΒ ῥ. 188, 834 Ἰορθοπάστα οβδέ παρ᾽ “πολλωνίῳ." 
Νδυρϑδοί. Ετδρτη. 8. φευγέμεν ἐκ) 816. Μοίποκο ἴῃ 
δηλ Αμπηδ]. ΠΧΧΧΥ͂ΠΙ (ἃ. 1868) ». 8710. Τιοροθαίο 
ευγέμεναι. 
ΘΏΥΑΒ. ΕὙΘρΊΩ. 18. ν. 8. ποτ. περιδινήεντι ΚΟΘΟΒΙΥ͂ 

Οοπΐ. ΘΡ. 1 Ρ. 18. 

1) ΟΣ Π. Ε, 818. 



914 ΙΝΘΕΧ ῬΡΟΒΤΑΒΌΜ. 

ΙΝΌΕΣ ΡΟΕΤΑΒΟΜ. 

ἈΑὈδΥτὶΒ 2949 μα. 
ΑΒΘ ΔΟΒῸΒ οιορμοηίυθ 218. 
Απὐϑοθυβ 1 6105 947. 
ΑἸΡΒοΣ 272. 
Αὐγίο 811. 
Ατούϊμπυβ 8. 686---38. 838---86. 

49.-.--ὅ9, 
Αὐιϑίθαϑ 60. 948.-..-. 947, 
Αβὶυϑ 202---90ὅ. 
Αὐρσίδθ ὅθ. 
Οδγοίμαβ 198. 
Οογοορβ 82. 84. 8ὅ. 
ΟΒοΥθ88 207 56. 
ΟἸΟΟΥΪῸΒ [Δ86 815 308---311, 
ΟΒοοΥ 5 βαχαΐυβ 968ὅ---272., 
ΟἸμβοίθο 4. 8. 38. 196---198. 

919, 
Οομος 2312. 
ΟΥ̓ΘΟΡὮΏΥ]υΒ 60--- 62. 
Ογμηδοίδυβ 196. οὗ ποὺ. 8 
οιιοάρουβ 212. 
Βιοάοτυβ 38. 
Ὀιούλααβ 318. 
ΘΙΡὨλ8 217. 
ΕΡΙ]γοὰΒ 272. 

Ηϊ5 866: Ατοβ]οοδαχα (ΤΏΘΟΟΣ. 

ἘΡ᾿ταθηϊθ8 280---287, 
Επρδιγλοι δ Βα. 
ΕΠΣΔΘΙαΒ 6ὅ-8ὃ. 188---19ὅ. 
Ηδρῖδβ ὅ2 (ΗΕ 6ρῖαβ δ8). 
Ηεροβὶαβ 2 τοῦ, εν 10. 
Ἡοροβίηυβ 2. 
Ἡδοροβίηυ8 ἰΑ ἀμδιο δαοῖου) 

208. 
Ηοδὶοάπβ 78---186. 5818. 
Ηοχαθτυθ 2 βδαα. 10. 16. 60 

8ᾳβ. 68---ὃ. 512. 
Ἡοχηθγάδο 196 ποῦ. 
ΤΠ βόθοα 8. 86θ--48. 
ΜοΙδυϊρρί θα 272. 
Μυθδοῦβ 918---280. 
Νιοογαίυϑ 272. 
Οποτηϑουϊζυβ 9992. 938---241. 
Ῥαμγαβδὶβ 2ὅ8---268. 
Ῥμδοαάϊμηυβ 214. 
Ῥιρστοθ 6ὅ. 
ῬΊΒθδηαοΥ Οδυγθηϑ18 248---258. 
ῬΙβαΒ 214. 
Ναβίπυβ 2. 1 5αα. 
7 6]65185 4. 
ΤὨοϑίουαθα 88, 68. 

ορίχυ. 19, ὅ), ΟἹομπδπι 
{(ΡΙ|αὐ. τηοτ8]. Ρ. 1182 Ο), Εγϊπηδυ, Ῥοϊγιηπδδίυση (Ρᾶυθ. 1, 14, 
4 [8], Τοσρδπάσυτα (Ρ]αΐῦ. 1]. 1.) 

ΙΝΘΕῈΣΧ ΟΑΕΜΙΝΥΟΜ. 

“ἰγίμιος 19. 88 ---88. 
Αὐθιοπίς 82. 
Ακέσεις νόσων 220. 224, 
Αλκμαιωνίς 10 βα. 818. 
᾿Δμαξονία 2. 
᾿μφιαράου ἐξέλασις ἃ. ὅϑ. 
“ἡραχνομαχία 3. 

᾿Ἀργοναυτικά 252 8Βᾶ. 
᾿Ἀριμάσπεια 244---247. 
Ἅισμα προσόδιον 180. 198 58α. 
᾿᾿στρονομία (ἀσερικὴ βίβλος) 

79 “----- 

4τϑίς 908. 
᾿ΑἈτρειδῶν κάϑοδος ὅ6. 



ΙΝΘΕΧ ΟΑΆΜΙΝΌΜ. 

Βατραχομαχία 2, 
Βουγονία 181. 
Γάμος ἜἝβρου 342. 
Γενεαλογίαι 196. 908-- φρῦ. 
Γερανομαχία 2. 
[Γιγαντομαχία 8.} 
Γυναικῶν ἡρωινῶν κατάλογος 

18. 
Ζ΄άκτυλοι Ἰδαῖοι 19. 160 5α. 
“αναῖς 4. 78, 813. 
᾿Ἐπίγονοι 18. 
᾿Επιϑαλάμια 2. 
᾿Επιϑαλάμιον εἰς Πηλέα καὶ 

Θέτιν 19. 
᾿Επικήδειος εἰς Βάτραχον 18. 
᾿Επικιχλίδες 2. 
ἹἙπτάπεκτος αἷξ 2. 
Ἔργα μεγάλα 19. 1671---161. 
Εὐμολπία 2320. 298. 
Ἑυρφωπία 180. 192 Βα. 
Ἠοῖαι 90--98. 188---146, 818. 
Ἡράκλεια 196.(Ἠ 919 - - 910. 

249.- -9ρθῦ, 
ΓΗρωογονία 179.] 
Θεογονία ὅ. 320. 398ὅ--298, 

Θεσπρωτίς 218. 
περὶ Θεσπρωτῶν ὅ8. 390. 
Θηβαΐς 4. 9 5αα. 
ἰθησέως ἐς “Διδὴν κατάβασις 

19 
Θησηίς 211 5ᾳ. 
Ἰλιάς 2 βᾷ. 88. 
Ἰλιὰς μικρά 2 ρα. 86--48. 
Ἰλίου πέρσις 8. 
Καϑαρμοί 221. 282. 242. 
Κατάλογος Γυναικῶν 80. 90-- 

188. 5818. 
Κεραμίς Ὡ. 
Κέρκωπες . 69 Βα. 
Κήνκος γάμος 79. 146---148, 
Κορινϑιακα 186---192.᾽ 
Κουρήτων καὶ Κορυβάντων 

γένεσις 282. 

818 

Κρατήρ 221. 
Κύκλος 1. 8αα. 
Κύπρια ἃ. 16ὅ---82. 
Λαμιακα 808. 
“Μευκιππίδων κατάλογος 92. 
Μαργίτης θ4---60. 
Μεγάλαι Ἠοῖαι 19. 98. 140-- 

146. 
Μελαμποδία 19. 16]1--Ἰῦ7. 
ἹΜινυάς 21ὅ---917. 
περὶ Μίνω καὶ Ῥαδαμάνϑυος 

282. 
[Μυοβατραχομαχία 3.] 
Μυομαχία 2. 
Ναυπάκτια 198. 
Νόστοι ἃ. ὅ8---ὅ6. 
Νόστος τῶν Ἑλλήνων 181. 
Ὀδύσσεια 3. 8α. δὅ7. 
Οἰδιπόδεια 4. 8 Βα. 
Οἰχαλίας ἄλωσις ἃ. θ0---683, 
Ὀρνυϑομαντεία 1601. 
Ὀρφεῦς 289 Βαᾷ. 
Παλαμήδεια 82. 
Παραλύσεις 321. 
Περσηίς (Περσικα) 266---272. 
Σφαῖρα 221. 
Τελεταί 221. 
Τελχινιακὴ ἱστορία 2382 5πα. 
Τηλεγονία δ. [196.] 
[Τιτανογραφία 2321. 228 58α.] 

Τιτανομαχία ὅ---8. 812. 186. 
228 Βα. 

Ὕμνοι ἃ. 291. 
Ὕμνος ἐς Δήμητρα 228. 
Φορωνίς 200---212. 

Φωκαϊΐς 68. 

Χείρωνος ὑποθῆκαι 79. 148-- 
χἂῦ. , 961 

σμοί . 
δὲ οϑῦ. 

Χρησμοὶ Σκυϑικοί 242. 

ἹψΨαρομαχία 6θ8. 

994. β8ᾳ. 282. 



816 ΟΟΝΒΡΕΟΤΟΌΒ ΕΕΔΟΜΕΝΤΟΒΌΜ. 

Οοπδρϑοίυβ Εσδ τα ὕΟΤΌΙ. 

ΤΙ δου δοβίδ. ΠῚΔ8 Ρᾶγνϑ. 

Κ. Ὕ]οκ. υθρηίΐζ. Κ. ὝΘΙΟΚ. ῬὈυθηΐζ. 
1 2 4 1 1 1 
Ὁ 1 δ 2 2 2 
8 ϑ 6 ϑ 8 18 
4 4 1 4 4 4 
ὅ Ρ. δ] 8 ὅ ὅ 8 
θ ὅ ῷ Ἵ ὃ 12 
γ 6 7 7 Ἴ ὄ 
8 (». 812) -- -- 8. 8. ».108 
9 (Ὁ. 812) -- -- 9 9 11 
. 10 10 14 

: 11 11 6 
ΟΥρσῖβ. ᾿ς 193 12 9 

Κ. ὝΥ6]ΟΚ. υθηΐζ. 18 13 -- 
1 1 1 14 14 -- 
2 Ὡ 19 1δ 1ὅ 10 

8.4 8 2. 8 16 160 Ῥ. 108 
ὅ ὅ 4 17 17 9 
6 7 ὅ 18 18 γ 
7 6 6 19 20 8 
8 8 Ἶ [1] 91 Ρ.27 
9 9 8 Ῥ. 78 22 Ῥ. 28 

10 10 9 
11 11 10 
12 12 11 

18 14 18 Νοβί!. 
14 18 14 
18 16 1ὅ Κ. Ὗ εἱοκ. 
16 18 -- 1 1 
11 20 18 2 2 
18 21 17 ϑ 4 
19 4 20 4 ὅ 
20 22 21 ὅὄ 6 
21 28 22 0 8 
22 . ὅ28 28 7 γι 
[28] 19 16 8 10 
[κι 171 Ρ. 16 9 8 
[9 - - 10 9 
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ἨΕΝΙΟΘΌΤΞ. 

Κ. ΜΜδγόῖκβοι, Οοοί!. ΚΕ. ΜΜατχγοϊκβοῆ. ἄἀοοί. 
(θα. 11. 4ὅ 88 144 

1 171 1 46 84 146 

Ὧ 112 ῶ 47 δῦ 97 

8 118 8 4.ϑ -- -- 

4 114. 1718 ὄ 49 86 38 

ὃ 116 4 δ0 817 41 

6 1717 129 δ1 38 42 

χἱ 110 6 δῶ 89 4209 

8 118 Ἶ ο΄ ὅ8 60 81 
9--1} 179. 180 10 «δά 40 69 
12.117 181 18. δὅ 41 58 

18 182 1831 86 42 226 

14 13  Σ6ᾷἈ19.84 δ7 48 1681 

1ὅ 186 67 ὅ8 44 609 

16 184 164 δὅ9 48 182 

18 1 927 6060 46 188 

19 » 80 61 48 902 

20 8 81 62 49 901 

21 4 142 68 ο δ0 4203 
22 δὅ 29 64 81 --- 

23 6 86 [8] δ 147 

24 Υ 83 66 δ8 198 

51: 8 82 67 δ4 13 
26 " 9 84 68 δὅδ 186 
27 10 89 69 δ6 141 
28 11 108 10 δ1 184 

20 12 904 711 δὅ8 ὅ9 

80 13.14 99 12 τὺ 60 

31 16 44 13 711: 68 

82. 33 117 4ῦ 714 δ9 -- 

84 19 1838 τῦ 61 

86 90 13 16 θ2 θ2. 88 
86 21 110 71 θδ «--- 

87 »» 11ὅ 78 67 911 

38 24 111 79 68 

89 »}}) 101 80 69 215 

40 96 100 81 72 θ4 

41 Φ7 1217 82 78. 74 61. 6ὅ 

42 28 129 88 17 8ὅ 
43 99 (80) 48 84 18 86 



818 ΟΟΝΒΡΕΟΤΌΒ ΕΒΑΟΜΕΝΤΟΒΌΜ. 

Κ. ΜΑσοκβο;. Οοοίί!. ΚΞ. ἈΜασγοκβοῦ. ἀοοσῖ. 
86 80 198 128 197 δῶ 

87 81 129 198 128 

88 8 197 130 129 10 

89 83 298 181 180 9Φ6 

90 84 148 182 131 9 

91 86 102 133 182 158 

92 88 149 184 188 140 

93 89 126 1838 1834 Ρ 11) 

94 90 4216 186 188 8ὅ 

9ὅ 91 180 187 186 ΚΙ 

96 ο 98 138 1857 291 

ο7 98 228 189 1838 104 

98 94 11 140 189 δ1 
99 90ὅ 3 . 141 140 1δ6΄ 

100 96 14 142 141 76 

101 97 "ὅ 148 142 128 

102 98 130 144 148 81 

108 900.ϑ.ᾳσ 48. ϑ 10. 6 145 144 98 

104 100 102 146 145 19 

108 101 49 147 146 78 

1068 [Ρ. 8187 - -- 148 1417 83 

106 108 47 149 148 82 

107 108 109 180 149 80 

108 104 δ0 161 1680 94 

109 10ὅ 8. 9349 1618.Ρ.818] -- -- 
110 106 δ8 182 

111 107 δ1 168 11. 95 
112 (108- 16) ῬΡχϑθξαΐ. 184 162 167 

Ρ. ΙΧ. 1δ8ὅ 168 118 
118 109 δά 156 184 119 

114 110 δῦ 167 158 190 

116 111 188 188 1668 191 
116 112 106 169 187 116 

117 118 181 160 1688 90 

118 114 . 89 161 189 117 

119 11ὅ 40 1602 100 88 

120 116 20 8 168 1601 91 

1921 117 499 164 1602 92 

122 119 28,160 16ὅ 163 128 

128 192 112 166 164 “66 
194 190 106 1607 168 37 

198 128 118. 124 168 166 105 

126 194 101 169 167 166 

191 19 ᾿ 1δΆά 170 1609 108 



171 
172 
118 
174 
11 
116 
111 
178 
119 
180 
181 
182 
188} ́ 
184 
18ὅ 
186 
1871 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
196 
196 
191 
198 
199 
200 
201 
202 
208 
204 
Φ0ῦ 
206 
407 
208 
209 
210 
211 
212 
218 
914 

ΟΟΝΒΡΕΟΤΌΒ ΕΑΘΟΜΕΝΤΟΕΒΟΜ. 

Κ. Μλγοκβοῃ. Οορί!. 
1608 
206 
207 
208 
248 
244 
181 
188 
189 
1900 
191 

192 

198 
194 
19 
196 
197 
198 
200 
201 
202 
208 

161 
118 
184 
188 
14 
1ὅ 

1609 
112 

118 ϑρίο. 7 
110 
111 
1714 

48 
1718 
176 
117 
10 
117 

18 

19 ὅρις. 10 
20 

Κ. 
21ὅ 
216 
2117 
218 
219 
220 
221 
222 
228. 
224 
22ὅ 
226 
227 
228 
229 
280 
281 
282 
288 
284 
28 
286 
287 
288 
289 
240 
241 
242 
248 
244 
24 
246 
241 
248 
249 
280 
2861 
282 
258 
284 
2δὅ 
280 
251 
2ῦ8 

919 

Μδτόοκβοῃ. Οοοί!. 
228 
242 
28ὅ 
81 

2831 
286 
θ8 
θ4 
γ: 
76 

224 
281 

299 
987 
947 
26 

218 
284 
189 
190 
198 
191 
192 
200 
986 
948 
949 
215 

221 
186 
119 

. 180 
217 
188 
20ὅ 

ὅριο. 2 
28ὅ 
288 

ὥγϊο. 11 
218 
244 
248 
189 
241 
238 
24ὅ 
246 



922 

Κ. 
82 
838 
84 
δῦ 
80 
81 
88 
89 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
40 
41 
48 
49 
δ0 
δ1 
δῶ 
δὅ8 
δά 
δὅ 
δ06 
δ7 
δὅ8 
δὅ9 
60 
61 
62 
608 
θά 
θὅ 
66 
67 
θ8 
609 
70 
11 

ΟΟΝΒΡΕΟΤΌΚΒ ἘΒΑΟΜΕΝΤΟΒΌΜ. 

8510]. 
88 
89 
81 
49 
40 
8ῦ 
86 
11 
81 
83 
1ὅ 
41 
48 
44 
4ὔ 
46 
48 
49 
41 

113 
114 
19 
80 
δ6 
δ2 
Το 
τί 
72 
18 

108 
Τά 

4 Τὸ 
“16 
18 

110 
60 
81 
88 
84 
ὅ8 

θυθῦη. 
111 
28 
19 
42 
82 
2ῦ 

112 
29 
81 

48 
80 
817 
11 
8ὅ 
84 
84 
84 

10ὅ 
39 
38 
41 
40 

69 
602 
68 
θῦ 

68 
66 
71 
78 
70 
14 
72 
76 
67 

101 
7ὖ 

Κ, 
72 
18 
74 
1 
10 
{Κ| 
18 
19 
80 
81 
82 
88 
84 
8ῦ 
80 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
98 
94 
9ὅ 
96 
917 

530]]. 
108 
δὶ 
97 

104 
106 
101 
δ 

102 
108 
88 

109 
89 
90 
18 
91 
92 
98 

96 
Ρ. 78 

98 
118 
82 
87 
94 

111 
11ὅ 
9ὅ 
8ὅ 

106 

117 
99 

1 81} :}.}. 
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